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1. RESUMO

Esta pesquisa propõe uma investigação para encontrar as estratégias de Glenn

Gould ao interpretar as Variações Goldberg de Bach e o impacto dessas estratégias

em seu posicionamento como autor. Nos guiando através do conceito de “função

autor”  proposto  por  Foucault  buscamos  compreender  por  meio  de  fragmentos

representativos  das duas gravações de Glenn Gould  como ocorre  seu processo

criativo, processo que garante a ele tomar decisões que questiona o paradigma que

trata o intérprete como mero reprodutor da obra.

2. INTRODUÇÃO

O pianista  canadense  Glenn  Gould  é  conhecido  principalmente  pelas  suas

gravações  da  obra  de  Johann  Sebatian  Bach,  gravou  duas  vezes  as  Variações

Goldberg, no início  (1955)  e no final  (1981) de sua carreira.  O que notamos na

escuta é um grande contraste entre a primeira e a segunda gravação de Gould. O

contraste está pautado em uma completa mudança de perspectiva sobre a obra de

Bach. O pianista encontra nessa obra um grande espaço de criação, onde questiona

decididamente o paradigma atribuído ao intérprete na tradição de concerto de sua

época.  Podemos  posicionar  Glenn  Gould  como  autor,  autor  não  em relação  ao

compositor, mais sim através da criação de um discurso, expresso pela execução,

sobre outro discurso,  manifestado na composição de Bach.  Os resultados dessa

pesquisa devem elucidar as estratégias encontradas por Glenn Gould ao executar

as Variações Goldberg, buscando compreender seu processo criativo assim como

seu posicionamento como autor através da obra de Bach. 

3. OBJETIVOS

–  Compreender  as  estratégias  que  Glenn  Gould  se  utiliza  para  desafiar  os

paradigmas tradicionais da interpretação.

 – Analisar recortes das duas gravações de Glenn Gould (ária e mais 6 variações) a

fim de verificar as mudanças ocorridas entre elas.

– Observar como Gould se coloca no papel de sujeito criativo.

4. METODOLOGIA

Abordamos na pesquisa cinco elementos musicais que evidenciam a diferença

entre  as duas gravações:  Dinâmica,  Articulação,  Pulso,  Tempo e destaque entre



vozes. Como recorte da obra escolhemos a ária e mais seis variações (1, 4, 10, 13,

27 e 29). A análise é baseada na Sonologia Aural proposta por Thoresen (2007).

Segundo Thoresen (2007, p.4) “Na sonologia aural as intenções de escuta é feita de

modo sistemática baseado no fenômeno musical”. A partir da análise das gravações,

utilizamos dos mecanismos de controle do discurso propostos por Foucault (1969),

especialmente a função-autor.

5. DESENVOLVIMENTO

A função-autor torna insustentável atribuir a criação de uma obra a apenas um

sujeito individual. Segundo Foucault (1969, p.30) “sem negar nem o sujeito nem o

homem,  se  é  obrigado a  substituir  o  sujeito  individual  por  um sujeito  coletivo  e

transindividual”. 

Diante da tradição da música de concerto, observamos que o intérprete recebe

a função de levar o ideal da obra do compositor ao público. Segundo Santolin (2013,

p.21) “Por conta da especialização das funções dentro da música e também, da

crescente  especificação  da  própria  escrita  musical,  o  intérprete  do  século  XIX

passou a ter um compromisso maior com a partitura”.  A partir  do surgimento da

gravação, o paradigma atribuído à função do intérprete muda significativamente, o

músico  não  teria  apenas  uma chance  de  executar  a  obra,  mais  sim gravá-la  o

número  de  vezes  necessárias.  O  primeiro  dado  relevante  para  a  pesquisa  foi

perceber que Gould procura novas mídias para afastar-se da tradição das salas de

concerto,  especialmente o estúdio.  A primeira gravação (1955)  Gould ainda está

presente na sala de concerto e a segunda (1981) o pianista se dedica inteiramente a

gravação de estúdio. De acordo com Santolin (2013, p.13) “Gould investiu grande

energia nas novas mídias (Estúdio,  rádio e televisão)  propondo uma perspectiva

diferente  do  intérprete  com  o  espectador”. Gould  (1969,  p.116)  afirma  que  “o

intérprete pode estabelecer um contato maior com a obra através da gravação, que

é muito parecida com a da própria relação do compositor”. O pianista se utiliza da

gravação como um mecanismo de escrita da performance.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

A análise  da  ária  nos  deixa  explícito  um  grande  contraste  entre  as  duas

gravações de Gould – principalmente pelas escolhas dinâmicas do pianista. Há duas

mudanças  dinâmicas  relevantes  na  primeira  gravação.  A  primeira  ocorre  no



compasso  9  em  que  um  pianíssimo  contrasta  com  a  dinâmica  dos  compassos

anteriores.  A segundo ocorrerá no compasso 25.  O primeiro contraste ocorre no

nono compasso da parte A, e o segundo ocorre no nono compasso da parte B –

demonstrando um certo equilíbrio dinâmico entre as partes. Na gravação de 1981

percebemos que a peça inicia em pianíssimo, e o mesmo pianíssimo retorna no

compasso 25 – demonstrando uma diferença de perspectiva de partes na ária. 

Analisando as gravações da primeira variação observamos um outro tipo de

contraste. A gravação de 1955 apresenta um equilíbrio entre a dinâmica das vozes –

as  duas  linhas  melódicas  se  mostram  extremamente  definidas  e  mantêm  uma

dinâmica constante do começo ao fim da variação, a articulação legato é usado em

toda parte da variação e o andamento é rápido. Na gravação de 1981, Gould opta

por uma articulação de stacato em toda a variação e o andamento é intermediário.

Um aspecto  de  grande  destaque  nessa  gravação  é  os  contrastes  dinâmicos.  A

variação inicia em forte e a partir do compasso 9 uma dinâmica piano é apresentada,

o  forte  retorna  apenas  na  parte  B  no  compasso  17,  porém  no  compasso  25

(compasso 9 da parte B) a dinâmica piano retorna na peça.

Constatamos  parcialmente  que  dinâmica  e  articulação  são  dois  elementos

escolhidos por Gould para assumir seu posicionamento como sujeito criativo. Além

disso, em concordância com Foucault quando afirma que (1969, p.18) “O autor é,

enfim, um certo foco de expressão que [...] manifesta-se da mesma maneira, e com

o mesmo valor”, percebemos que o abandono das salas de concerto assim como o

distanciamento pelas tradições performáticas garante o papel de Gould como sujeito

criador assim como possibilita sua autoria através da obra de Bach
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