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EDIÇÃO CRÍTICA DE UM MANUSCRITO
UMA ARTE DA FIDELIDADE E DA PESQUISA
PAULO RICARDO GAZZANEO1
RESUMO
O papel do editor de música é assunto de controvérsias. O presente trabalho tem por finalidade
demonstrar que a tarefa do editor em determinada obra musical vai além de simples transcritor de
códigos e signos musicais. Ao se defrontar com manuscritos nos quais faltem dados e informações que
possam atestar a sua decisão final sobre o que imprimir ou não, torna-se uma necessidade a ampliação
de seu papel ao de um estudioso, historiador, filólogo e cientista social. Antes do instrumentista, ele é o
primeiro performer da obra musical.
Palavras-Chave: edição crítica; manuscrito; performance, composição.

ABSTRACT
The task of the music editor is a subject of controversy. This article aims to demonstrate that the task of
the publisher in some works goes beyond of the mere transcription of musical codes and signs. Facing
manuscripts where it lacks data and information that can help for his final decision on what to print or not,
it becomes a necessity to expand his job to that of a scholar, historian, linguist, social scientist. Before the
instrumental player, he becomes the first performer of the musical work.
Keywords: critical edition, manuscript, performance, composition.
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Este artigo tem por objetivo a discussão sobre as possibilidades nos critérios
e escolhas de um editor na publicação de um manuscrito.
A edição crítica de determinada obra não se trata apenas de uma questão
simples do editor sobre o que tornar permanente no papel de suas impressoras, mas
uma fidelização à sua própria interpretação sobre aquele texto que o questiona,
historica, social e filologicamente.
Para a exemplificação das propostas e discussões aqui apresentadas, será
utilizado um trecho do manuscrito do Trio em Si bemol maior op. 10 de Alexandre Levy
(1864-1892).
O papel do editor foi e ainda é tema de discussão. Ainda hoje, a
recapitulação no primeiro movimento da Sonata op. 106 “Hammerklavier” de Ludwig
van Beethoven (1770-1827) é motivo de controvérsias em razão dos compassos 224 a
226.
Em dois esboços, a nota Lá apresenta a alteração bequadro. A primeira
edição da obra apresenta o Lá sustenido. Não há nenhuma edição ou manuscrito com a
assinatura de Beethoven que ateste ser esta ou aquela versão a definitiva.
E Beethoven, ao considerar a partitura como texto musical inviolável, julgou
que sua performance deveria ser fiel ao texto, que deveria ser decifrado pela exegese
interpretativa (DAHLHAUS, 1989).
Neste ponto, observa-se que o editor não pode saber exatamente o que
Beethoven pretendia e o máximo a se fazer é uma escolha entre esta ou aquela nota.
Porém, com critérios e parâmetros observados.
Edição consiste em uma série de escolhas e se torna, por isso, um ato de
interpretação. Assim, tem importância, sobretudo, a natureza das fontes sobre as quais
este se baseia, pois elas devem ser consideradas não somente no fator da informação
que oferecem, mas no contexto histórico e social na qual foram concebidas.
Por exemplo: e se Beethoven, em posse de um de seus esboços,
simplesmente alterou às pressas a nota Lá, durante uma audição de sua sonata? Ou
ainda, em uma conversa, com algum de seus alunos, expôs-lhe esta intenção, mas não
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o fez e, após a sua morte, em posse desta informação, o aluno sentiu-se autorizado a
proceder com esta alteração? Ou então, o Lá natural é autenticamente de Beethoven, e
no período de edição, o descarte da alteração foi autorizado, às pressas, seja por erro
do impressor, ou não?
Entender os idiomas que constroem uma obra musical, ter conhecimento das
condições históricas do momento sob as quais foi concebida ou os fatores econômicos
e sociais que influenciaram sua performance, somados à sensibilidade estética do estilo
de composição do autor, podem contribuir a uma crítica mais atenta e idônea.
De acordo com Nobre (2008, p. 9), crítica significa, antes de qualquer
coisa, dizer o que é em vista do que ainda não é, mas pode ser. A primeira tarefa da
Teoria Crítica é, portanto, apresentar as coisas como são, sob forma de tendências
presentes no desenvolvimento histórico.
Com este ponto de partida, observa-se que as asserções quanto à
importância do texto musical têm sido problematizadas em função da relação deste com
a obra musical propriamente dita.
Assim, a obra transcenderá a partitura, pois sua identidade é garantida no
decorrer da História, vez que suas convenções se tornam conhecidas e associadas ao
seu período histórico.
No caso da Sonata op. 106, alguns editores aceitariam a primeira edição
impressa como a palavra final de Beethoven. Porém, outros discutiriam uma variedade
de influências além do processo composicional do mestre alemão, que poderiam ter
intervindo, daí os esboços com a nota alterada. Mesmo sem o seu autógrafo.
Assim

sendo,

no

processo

editorial

crítico,

torna-se

até

mesmo

imprescindível a leitura sob a filologia para a escolha do projeto editorial.
No entendimento de que todo o trabalho editorial é baseado em fontes do
objeto pesquisado e de que estas fontes são testemunhas da História, a confiabilidade
destas fontes deve ser avaliada para o estabelecimento da verdade que o autor colocou
em seu texto.
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Para que se ateste a legitimidade de suas fontes, o editor deverá passar por
um trabalho de investigação e identificação para que estas possam ser classificadas e
avaliadas.
O texto crítico final deve estar sustentado por um ato investigativo que vem
embutido com conceitos que podem ou não induzir a erro.
E sem se considerar que há a possibilidade de as fontes apresentarem
versões distintas.
Que critério deve ser utilizado para estabelecer-se a versão final? Entre as
várias questões para a escolha dos critérios editoriais, como discernir entre as
indicações de uma dada execução e as originais do autor?
Caligrafia que possa identificar o autor, orquestração – similaridades com
grupos da época – localização das fontes, identificação de possíveis apresentações
públicas, análise das estruturas musicais, reconhecimento da identidade composicional
do autor são elementos que restringem as possibilidades de engano nas conclusões
finais.
Desta forma, vemos a importância da tarefa do editor: editar o texto musical
de acordo com as convenções de expressão da época em que foi escrito e de acordo
com a intenção criativa do autor para a interpretação de sua obra.
Grier salienta que “editar, portanto, consiste uma série de escolhas eruditas,
escolhas informadas criticamente; em resumo, o ato da interpretação. Editar, além
disso, consiste na interação entre a autoridade do compositor e a autoridade do editor”.
(GRIER, 1996, p.2).
Além do exemplo da obra de Beethoven citada, outro exemplo é o do
compositor brasileiro Alexandre Levy, em seu Trio op. 10.
O compositor nos deixou manuscritos com alguma indicação de articulação e
nenhum sinal de dinâmica. O material existente nos fornece apenas as notas musicais,
sua divisão rítmica e métrica.
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A bibliografia existente sobre Levy é escassa, assim como os artigos e
material de pesquisa – dissertações de mestrado e teses de doutorado – o que faz com
que a tarefa do editor atinja grande grau de empirismo.
A proposta deste artigo não é a de realizar uma edição no Trio de Levy, mas,
sim, apontar os desafios que o editor encontrará no caminho desta e as diversas
possibilidades rumo à sua escolha final.
Em posse do manuscrito de Levy, de que fontes o editor dispõe?
Todo material que possua acerca do compositor torna-se importante para a
realização de seu trabalho, desde relatos de familiares, vivos ou não, dados históricos,
sociais, condições de vida na época, enfim, tudo o que seja possível para que o editor
possa formar sua opinião e a sua interpretação na construção de seu trabalho a ser
publicado.
Alexandre Levy foi um autodidata na composição até os seus 18 anos
(1882), quando da composição deste trio.
Apesar de estar enquadrado no vértice dos compositores nacionalistas, por
outras obras suas, o Trio op.10 não apresenta material que o aloque nesta posição.
Até então, antes de seguir para a Europa, onde receberia aulas de
composição de Émile Durant2, o compositor se utilizava de seus estudos sobre o
material que obtinha proveniente da Europa, mais especificamente as obras de
Beethoven.
Seria o caso de se buscar similaridades entre suas obras dessa época com
as de Beethoven? Ou, historicamente, a situação social do Brasil naquela época
também lhe propiciou farto material que fosse suficiente para o desenvolvimento de seu
métier?
Comparações

com

outras

obras

do

próprio

Levy

também

serão

determinantes para a conclusão, pois, dessa forma, entender o pensamento de Levy
trará o editor cada vez mais perto de seu pensamento composicional, sua identidade de
escrita e textura.
2

Émile Durand (1830-1903) foi um teórico musical francês, professor e compositor.
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Por se tratar de uma escrita dentro do sistema tonal, os fundamentos de
Harmonia, Contraponto, Formas Musicais e Fundamentos de Composição farão parte
da base filológica na elaboração dos “gestos” musicais que faltam à obra.
Estas fontes poderiam ser suficientes na elaboração de sua crítica final na
publicação que será editada. Mas outras incongruências podem aumentar o trabalho a
ser analisado.
Se o material existente da obra pudesse ser atestado cem por cento pela
autoria de Alexandre Levy, o editor poderia sentir-se, até certo ponto, confortável na
elaboração de sua publicação. No Trio op. 10, não será o caso.
Uma questão relevante trata do fato de que o manuscrito em poder do autor
deste artigo é uma segunda versão de sua obra (Figura 1). A primeira versão tem
paradeiro desconhecido até o momento e se considera perdida.

Figura 1. A. Levy, Trio op. 10, p. 44.
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Sem o autógrafo de Levy, que ateste a fidelidade deste manuscrito, o editor
deverá aprofundar-se em pesquisas que transcendam apenas as convenções ou
procedimentos usuais, como a de se buscar outros manuscritos assinados pelo
compositor para posterior comparação caligráfica.
E, nesse caso, não se trata unicamente da escolha ou da inserção de uma
errata, mas sim, de entender o pensamento composicional de Levy, todos os aspectos
históricos que cercavam sua vida na ocasião da concepção deste Trio, bem como
avaliar o grau de influência de outros compositores, ou melhor, o pensamento destes,
vez que, até então, seu aprendizado nesta área era unicamente baseado em suas
conclusões analíticas das obras que lhe chegavam às mãos.
Ao realizar um estudo analítico na obra, o editor constatará que, ao contrário
de outras composições de sua autoria, concebidas na mesma época, Levy não utilizou
motivos, melodias ou qualquer elemento que pudesse enquadrar este Trio como uma
obra de cunho nacionalista.

Figura 2. A. Levy, Trio op. 10, p. 2.
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Os padrões da escrita musical europeia encontrados nas obras dos
principais compositores da época estão presentes por toda a peça de Levy.
Assim, o editor poderia realizar uma análise comparativa com um dos
compositores pelo qual Levy tinha predileção por estudar as obras, a saber, Beethoven.
Como exemplo empírico, será utilizado o Trio op. 1, nº 1 em Mi bemol maior
(Figura 3) do mestre alemão.

Figura 3. Beethoven, Trio op. 1, nº 1, p. 12, Ed. Eulenburg.
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Os elementos contidos nas duas obras apresentam similaridades sob o
contexto do que Almeida Prado (1943-2010) chamava de colagem3.
Seria o Trio uma obra baseada em seu autoaprendizado das obras de
Beethoven?
Agregar esta ideia à filologia e ao seu leque de ferramentas que nortearão a
construção de sua publicação final é uma das escolhas pertinentes ao embasamento da
edição crítica do texto musical do editor.
Se compararmos o primeiro trio de Beethoven, que Levy acabara de
conhecer, encontraremos semelhanças de textura e de processos composicionais nas
duas obras.
Seria o caso de seguir os mesmos caminhos de articulação e dinâmica, vez
que o rumo harmônico e de elementos das duas obras são muito parecidos?
Na textura musical e na forma como os elementos foram utilizados por
Beethoven na abertura de seu Trio (Figura 3), encontramos diversas similaridades com
o início do Trio de Levy (Figura 2).
Na apresentação dos temas, nota-se uma semelhança na direção da linha
melódica, sua resolução harmônica e divisão métrica.
As frases são divididas de forma muito parecida, quase idênticas, assim
como os períodos.
O

desenvolvimento

do

material

apresentado

pelo

tema

apresenta

semelhante caminho melódico e harmônico, na parte do piano, e ambos retomam o
material inicial, da mesma forma, logo após o desenvolvimento desse material temático.
Assim, essa fonte seria um dos caminhos aos quais o editor poderia recorrer
na elaboração de sua publicação final, pois encontraria sustentabilidade de fatos
bastante sólida por meio desse estudo comparativo entre as duas obras.

3

Segundo Almeida Prado, “Colagem” trata-se de um recurso de composição no qual um compositor se
beneficiava de uma estrutura de outrem, porém sem cometer o plágio. Exemplo: Concerto para piano em
Lá menor de Robert Schumann (1810-1856) e a obra similar de Edvard Grieg (1843-1907).
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Portanto, a “colagem” poderia ser uma de suas ferramentas para o uso das
fontes que dispõe. Mas outros dados podem ser determinantes e influir na elaboração e
concepção final do editor.
As partes individuais dos instrumentos violino e violoncelo (Figuras 4 e 5)
apresentam a assinatura de seu irmão, Luiz Levy (1829-1896), e datam de 18 anos da
morte de Alexandre Levy.
Seriam estas partes copiadas da primeira versão do manuscrito original ou
da segunda, em poder do editor?
E se no decorrer de sua análise, na parte principal do piano, o editor
encontrar diferenças de notação com as partes individuais das cordas? Como proceder
à sua conclusão?
O entendimento do pensamento de Levy torna-se parte importante para o
julgamento final na edição dessa publicação.
Grier (2008) aponta algumas questões na elaboração da conclusão:


Qual é a natureza e a situação histórica das fontes de um
trabalho?;



Como foram concebidas essas evidências e em que momento?;



Como eles se relacionam entre si?;



A partir da evidência das fontes, que conclusões podem ser
alcançadas sobre a natureza e a situação histórica da obra?;



Como estas evidências e estas conclusões moldarão as
decisões editoriais tomadas durante o estabelecimento do texto
editado?;



Qual é a maneira mais eficaz de se apresentar o texto editado?

Isso posto, antes de o editor concluir a sua escolha e optar por sua
interpretação de acordo com o que as fontes o direcionaram, terá de esgotar todas as
possibilidades no material existente.
Assim, tem-se em mãos a segunda versão manuscrita, que supostamente é
de Levy, mas não contém sua assinatura, e as partes dos instrumentos de cordas que
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apresentam a autenticação de alguém bastante próximo de Alexandre Levy, seu irmão
Luiz.
Há de se considerar o fato da peça de Beethoven ser uma obra com traços
característicos do período clássico e o Trio op. 10 ter sido escrito já na segunda metade
do Romantismo.
A partir dessas informações, será elaborado a seguir um exemplo da edição
do primeiro período do Trio de Levy.

Figura 4. A. Levy, Trio op. 10, c. 1 a 4.

Figura 5. A. Levy, Trio op. 10, c. 1 a 4, parte do violino.

Figura 6. A. Levy, Trio op. 10, c. 1 a 4, parte do violoncelo.
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Primeiramente, há de se observar a fidelidade das partes dos instrumentos
de cordas (Figuras 5 e 6) copiadas por Luiz Levy, com as manuscritas da parte principal
do piano (Figura 4).
Após a conclusão dessa primeira tarefa, na qual se constatou que não há
divergências entre os manuscritos, o editor pode, então, desenvolver sua segunda
tarefa.
Uma análise da harmonia indicará que o compositor utilizou as funções de
Tônica e Dominante na apresentação do material temático apresentado nos compassos
1 e 2.
Este mesmo material é repetido em sua textura harmônica e rítmica nos
compassos 3 e 4, tendo o compositor efetuado a sua variação na melodia.
Schoenberg (2008) afirma que todo material apresentado deve ser repetido
para que este material seja fixado ao ouvinte. Porém, para não se gerar monotonia, um
dos três elementos presentes – ritmo, harmonia, melodia – deve ser variado.
Tal procedimento é encontrado nessa frase do Trio de Levy, assim como no
de Beethoven.
Na harmonia, o acorde de dominante é utilizado para gerar tensão
harmônica, pela existência do trítono e pela necessidade de sua resolução à
Fundamental e à Terça do acorde de Tônica.
Assim, a articulação da melodia do tema, na parte do piano, deverá refletir a
direção pretendida a esse acorde, buscando equilíbrio tanto na articulação como na
dinâmica a ser empregada.
O mesmo procedimento deverá ser repetido na repetição desses elementos
nos compassos 3 e 4.
Se compararmos o início do Trio de Levy com o Trio de Beethoven (Figura
9), encontraremos semelhanças na construção da primeira frase e seus elementos.
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Com diferença mínima na divisão rítmica – Levy utiliza uma colcheia
pontuada e uma semicolcheia ao final do linha melódica – as semelhanças são cabais e
podem, ao menos, levar o editor a considerar a hipótese do processo de colagem,
empregado por Almeida Prado.
Por conta de uma única diferença harmônica, pois Beethoven concebeu a
primeira frase suspensiva e a segunda conclusiva, ao contrário de Levy, que escreveu
ambas de forma conclusiva, pode-se levantar a possibilidade de que Levy se utilizou de
seus estudos sobre esta obra de Beethoven, ao menos, na concepção das ideias do
mestre alemão.
Assim, as mesmas articulações e dinâmica poderiam ser sugeridas. Mas
ainda não é suficientemente conclusivo para que se defina a edição final desta forma.
Apesar da semelhança, a textura de Levy traz a presença das cordas em
acordes, nas funções de ênfase – tônica inicial e nas dominantes com suas respectivas
conclusões – do tema e, talvez, ao contrário de Beethoven, não estaria de mal tamanho
uma graduação na intensidade Forte para esta frase.

Figura 7. Beethoven, Trio op. 1, nº 1, c. 1 a 4, Ed. Eulenbrug.

De uma forma ou de outra, o editor estaria no ponto no qual teria de fazer a sua
escolha e, sobre estas fontes, se consideradas esgotadas as trilhas pelas quais poderia
seguir, formular a sua concepção final e propiciar a veracidade necessária em seu
embasamento crítico para o intérprete que se utilizará de sua publicação.
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O segundo exemplo deste trabalho está baseado no segundo período do
material apresentado no Trio op. 10.

Figura 8. A. Levy, Trio op. 10, c. 5 a 8.

Figura 9. A. Levy, Trio op. 10, c. 5 a 8, parte do violino.

Figura 10. A. Levy, Trio op. 10, c. 5 a 8, parte do violoncelo.

Figura 11. Beethoven, Trio op. 1, nº 1, c. 5 a 9, Ed. Eulenbrug
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Aqui, a partitura de Levy apresenta algumas indicações de articulação.
Porém, não acontece o mesmo com as partes das cordas, o que levará o editor a optar
por uma das versões.
Talvez agora seja um bom momento para se utilizar a comparação com o
Trio de Beethoven, buscando-se as mesmas alterações de articulação para se obter
variedade nos elementos expostos.
Assim como Beethoven, Levy realiza modulações de passagem no
desenvolvimento melódico para posteriormente retomar o tema principal e, com essas
informações e análises descritas acima, o editor poderia, em primeira instância, publicar
a sua versão do Trio de Levy (Figura 12) certo de que, se não teve cem por cento de
segurança nas conclusões a que chegou, fez uma escolha em cima destas mesmas
conclusões, em função da análise das fontes de que dispunha.

Figura 12. A. Levy, Trio op. 10, edição dos compassos 1 a 8.
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Estes breves exemplos demonstraram que o papel do editor de música vai mais
além do que um copista que transcreve as partes que o compositor lhe deixou, pois
nem sempre terá a segurança da veracidade das informações ali contidas, o que o
obrigará a formar uma opinião baseado nas fontes que dispõe para que sua publicação
apresente ao intérprete a versão mais próxima possível da concepção do autor da obra
musical.
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