Capítulo 17
Fuga (Con lusão)

A FUGA A CINCO VOZES
O sujeito de uma fuga a

in o vozes é provavelmente mais lento e digno em

aráter, pela razão óbvia de

que um sujeito mais rápido poderia apresentar muitos problemas té ni os, ao menos em instrumentos de
te lado, quando muitas vozes estivessem envolvidas. Há somente duas fugas a
Temperado. Em uma, a Número 4 do Livro I, a voz inferior entra primeiro

in o vozes no Cravo Bem

om o sujeito, depois a próxima

voz mais grave entra, e assim por diante, sendo a ordem 54321 em termos do sistema de numeração que
usamos antes. Na outra, a Número 22 do Livro I, a ordem das entradas é reversa, ou 12345.
Seja qual for a ordem das entradas, a seqüên ia de apresentações numa fuga a

in o vozes deveria

ser: sujeito, resposta, sujeito, resposta, sujeito, ou I V I V I em termos de tonalidades. Cada  sujeito
estará uma oitava mais aguda ou mais grave do que o  sujeito pre edente, e o mesmo é verdadeiro para
as  respostas.'
Aqui está o iní io da primeira fuga a

in o vozes men ionada a ima. A fuga

no Livro de Exer í ios de Contraponto, para análise.

Exemplo 1

BACH:

C.B.T., Livro I, Fuga 4

ompleta está in luída
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A quarta entrada aqui,

omeçando no

ompasso 12, é tonal ex eto pela primeira nota,

om um sentido

resultante de subdominante (em vez de dominante).

FUGAS DE SEIS OU MAIS VOZES
Quanto maior o número de vozes, mais difí il é obter uma textura verdadeiramente
Mesmo

om

ontrapontísti a.

in o vozes, a delineação de linhas individuais torna-se menos fá il, e o perigo é que o efeito

global seja mais harmni o do que linear. Completamente à parte disso, problemas de exe ução podem
ser aumentados grandemente se a músi a é para um instrumento de te lado.

Por estas razões, fugas

envolvendo seis ou mais vozes são extremamente in omuns. Naquelas que usam estas muitas vozes, pausas
de duração

onsiderável são freqüentes, de modo que a textura é impedida de ser muito

onsistentemente

densa.

Exemplos de fugas a seis vozes
Ba h, Composições para Órgão, Vol. VI,

1 No. 13.

Ba h, A Oferenda Musi al, No. 5, Ri er ar a 6.
Ba h, Missa em Si Menor, No. 20, segunda parte, Pleni Sunt Coeli.

A FUGA A DUAS VOZES
Fugas a duas vozes são extremamente raras. Há somente uma entre as quarenta e oito fugas
Cravo Bem Temperado. O iní io dela está

Exemplo 2

BACH:

C.B.T., Livro I, Fuga 10

Ba h pode bem ter sentido que uma ter eira voz teria sido muito difí il de manejar aqui,
e o

ontidas no

itado no Exemplo 2.

om o sujeito

ontra-sujeito sendo tão animados quanto são. Ou é possível que ele simplesmente desejou in luir uma

1 Aqui, omo em outras partes deste livro, os números de volumes itados em onexão om as obras para órgão de Ba h
são aqueles da Edição Peters.
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fuga a duas vozes no
um material vivaz.

onjunto e tomou vantagem da ausên ia de outras vozes para usar espe ialmente

Como pode ser visto aqui, o plano de tonalidades de uma exposição de uma fuga

a duas vozes é I V. Após a exposição, a fuga pro ede do mesmo modo que aquelas que envolvem mais
vozes, ex eto,

ertamente, que ambas as vozes devem estar presentes a maior parte do tempo se um efeito

ontrapontísti o deve ser mantido.

A FUGA DUPLA
Numa fuga dupla há dois sujeitos que apare em juntos em algum ponto na obra, não ne essariamente
no iní io. Se a fuga faz uso de dois sujeitos que são tratados um de
não é geralmente

Há três possibilidades gerais para a

Tipo 1:
amente

ada vez mas nun a

onsiderada uma fuga dupla verdadeira, mas meramente uma fuga

ombinados, ela

om dois sujeitos.

2

onstrução de fugas duplas:

Ambos os sujeitos são apresentados juntos no iní io. Isto não quer dizer que eles ne essari-

omeçam exatamente ao mesmo tempo. De fato eles raramente o fazem, e o efeito é melhor se

eles não o fazem. No Exemplo 3, por exemplo, um

ompasso inteiro do Sujeito I é ouvido antes que o

Sujeito II entre. Somente os dois primeiros pares de apresentações estão in luídos neste exemplo. Como
antes, as palavras dos

Exemplo 3

antores foram omitidas.

MOZART:

Requiem (Kyrie da Primeira Seção)

2 Esta distinção não é universalmente feita. Algumas fontes denem fuga dupla simplesmente omo  uma fuga om dois
sujeitos.
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Os dois sujeitos

oordenados o orrem mais provavelmente em vozes adja entes, embora no Exemplo 3

eles apareçam em vozes paralelas. Vozes paralelas são soprano e tenor,

ontralto e baixo. O tratamento

usual dos dois sujeitos na exposição segue o mesmo plano geral que apli a-se nas fugas habituais;
sujeito é ouvido em

ada

ada uma das vozes por sua vez. Após a exposição, não há um plano estabele ido.

Na maior parte, os sujeitos, quando eles o orrem, apare em juntos de modo a

orroborar o senso de

dupla fuga. Entretanto, qualquer um pode o asionalmente ser ouvido sozinho, ou formar a base para um
desenvolvimento.

Exemplos
Ba h, Composições para Órgão, Vol. III, No. 9; Vol. IV, Nos. 8 e 10; Vol. V, No. 23

Tipo 2:

Neste tipo de fuga dupla, o Sujeito I tem a sua própria exposição. Após esta, o Sujeito II

pode ser introduzido
a) junto

om o Sujeito I.

Exemplo3
Ba h, A Arte da Fuga, No. 9 (o Sujeito II entra no

ompasso 35 no soprano).

b) numa exposição própria, durante a qual o Sujeito I não apare e. Neste

aso, os dois sujeitos são

ombinados mais tarde.

Exemplos
Ba h, O Cravo Bem Temperado, Livro II, Fuga 18 (o Sujeito II apare e nos
binado

om o Sujeito I do

ouvido no

ompasso 20; ele é

ompassos 61-96 e é

om-

ompasso 97 até o nal); Livro II, Fuga 4 (o Sujeito II é primeiramente
ombinado

om o sujeito I só intermitentemente até o

ompasso 47, mas

Finalmente, há um ter eiro tipo de fuga dupla que pode ser des rito

omo uma forma

onsistentemente dali até o m).

Tipo 3:

transitiva entre a fuga habitual e os tipos mais
1 e 2.
o

Nela o Sujeito II é introduzido

ara terísti os de fugas duplas men ionadas sob os Tipos

omo um

ontra-sujeito para a resposta.

ontra-sujeito é tão distintivo e importante, e re orre tão

onsistentemente no

Em outras palavras,
urso da fuga, que ele

essa de representar um papel se undário e assume um status igual ao do Sujeito I. Portanto, ele é mais
a uradamente hamado de segundo sujeito. As três apresentações de uma fuga deste tipo estão mostradas
no Exemplo 4.

3 Um exemplo impressionante desta forma na músi a ontemporânea é a fuga dupla da Sinfonia

dos Salmos de Stravinsky.
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Exemplo 4

HANDEL:

Messiah,  And With His Stripes We Are Healed

Note a surpreendente similaridade entre o primeiro sujeito aqui e o primeiro sujeito no Exemplo 3.
A diferença entre um

ontra-sujeito e uma segundo sujeito verdadeiro neste tipo de fuga dupla é

prin ipalmente de grau, já que um bom
tempos em tempos. Consequentemente,

ontra-sujeito também tem qualidades distintivas e reapare e de
om

ertas fugas poderia haver um diferença de opinião quanto

a se o rótulo  fuga dupla é apropriado ou não. Entretanto, isto não destrui a validade da
qual algumas fugas muito

laramente

aem.

ategoria, na

Em tais fugas a exposição é às vezes estendida além das

proporções usuais por uma apresentação adi ional do segundo sujeito, de modo este último possa ser
ouvido tantas vezes quantas foi o primeiro sujeito.

A FUGA TRIPLA
Quando uma fuga tem três sujeitos, as possibilidades de apresenta-los, sozinhos e em
tão numerosas que é imprati ável tentar uma listagem

ombinação, são

ompleta. Algumas destas possibilidades podem

entretanto ser men ionadas:

Tipo 1:
podem

O Sujeito I entra sozinho e tem uma exposição

ompleta.

Após esta os Sujeitos II e III
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a)

ada um ser tratado similarmente a

ada vez;

b) entrar mais ou menos juntos enquanto o Sujeito I
) apare er uma de

ada vez

ai fora temporariamente;

ontra o Sujeito I (esta é talvez a disposição mais usual).

Em algum evento, todos os três sujeitos serão eventualmente
espe ial é a famosa Fuga  St. Anne, na qual os sujeitos I e II são

ombinados,
ombinados,

omo regra.

Um

aso

omo o são os sujeitos I e

III mais tarde, mas na qual todos os três nun a apare em juntos. Se esta é uma fuga tripla verdadeira ou
o que poderia ser
e não de grande

hamado de uma  fuga dupla
onseqüên ia. Este

om três sujeitos é uma questão de denição pessoal

aso é mais um lembrete de que grandes músi as freqüentemente

falham em en aixar-se fa ilmente em modelos exatos.

Exemplos
Ba h, O Cravo Bem Temperado, Livro I, Fuga 4. Nenhuma análise é dada aqui, já que esta fuga é uma
daquelas in luídas no Livro de Exer í ios de Contraponto para análise.
Ba h, A Arte da Fuga, Fuga 8 (o Sujeito II entra no

ompasso 39

ontra o sujeito I; no

ompasso 94

o Sujeito III, aquele usado de vários formas durante o volume, apare e, e os outros dois
temporariamente; I e II retornam juntos no
primeira vez no

Tipo 2:

ompasso 113; nalmente todos os três são

aem fora

ombinados pela

ompasso 147).

Em outra espé ie de fuga tripla, os Sujeitos I e II são anun iados juntos, e então o Sujeito

III junta-se a eles.

Exemplos
Beethoven, Sinfonia No. 3, segundo movimento (Adagio assai ),
semi ol heias,
semínimas e

omeça no

ompassos 114-133. O Sujeito III, em

ompasso 117, na mesma voz que re ém tinha apresentado outro sujeito em

ol heias. Este último sujeito poderia ser rotulado tanto de Sujeito I quanto de Sujeito II,

visto que os dois primeiros sujeitos

omeçam juntos.

Ba h, Composições para Órgão, Vol. I, nale da Passa aglia (Dó menor).

Teori amente, poderia haver um tipo de fuga tripla em que todos os três sujeitos fossem apresentados
mais ou menos juntos no iní io. Entretanto,
musi al, ele não será

onsiderado

omo este tipo é virtualmente des onhe ido na literatura

omo uma possibilidade práti a aqui.

Qualquer que seja a disposição parti ular usada, os seguintes prin ípios gerais apli am-se na es rita
de fugas triplas:
1 Cada sujeito ser uma linha
2 Os três sujeitos devem

onvin ente,

om aspe tos melódi os e rítmi os

ara terísti os.

ontrastar um do outro su ientemente para dar uma impressão de inde-

pendên ia. Possivelmente a maneira mais freqüente e efetiva de obter isto é tê-los movendo-se em
valores diferentespor exemplo, um prin ipalmente em mínimas, outro em semínimas, e o ter eiro
em

ol heias.

3 Cada sujeito deve reapare er freqüên ia su iente para que o ouvido possa ouvi-lo omo um elemento
prin ipal na

omposição, não simplesmente

omo um

ontraponto se undário. Aqui,

omo em

ertos

tipos de fugas duplas, poderia haver uma diferença de opinião se um elemento melódi o em parti ular
deveria ser

onsiderado um sujeito verdadeiro, ou meramente um

onsistentemente. Por exemplo, Goets hius analisa a fuga
livro℄

ontra-sujeito que re orre mais

itada no Exemplo 10 na página 122 [do

omo uma espé ie de fuga tripla. O autor sente que ela é mais a uradamente

uma fuga a três vozes habitual

om

ontra-sujeitos que reapare em

lassi ada

omo

om regularidade não usual.

4 Os três sujeitos devem ser invertíveis, ao menos em alguma extensão. Eles não ne essitam ser

om-

pletamente invertíveis, já que é extremamente improvável que todas as seis disposições teori amente

possíveis sejam usadas em qualquer fuga.
Enquanto que a inversão das vozes à oitava ou múltiplos dela possam geralmente ser manejadas sem
muita di uldade, a inversão a outros intervalos provavelmente provar-se-á mais difí il no
triplo e é raramente vista.

ontraponto
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FUGAS COM MAIS DE TRÊS SUJEITOS
Ex eto pela famosa fuga quíntupla no último movimento da Sinfonia em Dó Maior (Júpiter) de Mozart,
fugas envolvendo mais do que três sujeitos verdadeiros são quase des onhe idas na literatura musi al.
O ex erto do movimento de Mozart
invertível mostrou os

in o sujeitos

itado na página 123 [do livro℄

omo um exemplo de

ontraponto

ombinados.

A FUGHETTA E O FUGATO
A fughetta é simplesmente uma fuga pequena. Exemplos abundantes podem ser vistos nas obras para
órgão de Ba h, Volumes V e VI em parti ular.
Um fugato é uma passagem tratada no estilo de fuga  isto é,
exposição de fuga.

om entradas imitativas

omo numa

Diferente da fughetta, ele não é usualmente uma peça de músi a separada, mas

geralmente uma seção de uma peça mais longa.

A FUGA DE CONCERTO
Uma fuga de

on erto é aquela na qual há uma ênfase parti ular no efeito brilhante e dramáti o.

liberdade de tratamento é também

A

ara terísti a, e é provável de tomar estas formas:

1 O número de vozes pode ser aumentado às vezes, e a ordes podem ser adi ionados de modo que a
textura torne-se mais homofni a do que
2 Os episódios podem ser

ontrapontísti a.

onsideravelmente mais livres e mais estendidos.

3 A forma do todo pode ser mais se

ional do que o usual,

om

adên ias de ididas e fortes

ontrastes

entre as seções.
4 O sujeito por si só pode ser mais
Fugas de

olorido, mais animado, ou maior do que o usual.

on erto são geralmente parte de uma obra maior, tal

omo um

onjunto de variações ou uma

ópera; às vezes elas são pre edidas por um movimento introdutório. Mas elas raramente são en ontradas
sozinhas

omo obras separadas.

Exemplos
Ba h, Fantasia Cromáti a e Fuga (para

ravo).

Brahms, Variações sobre um Tema de Handel (para piano), o Finale.
Fran k, Preludio, Chorale, e Fuga.
Weinberger, Polka e Fuga de S hwanda the Bagpiper.

A FUGA FANTASIA
Numa fuga fantasia, ou fantasia fuga, o material é tratado

om grande liberdade, espe ialmente após a

exposição, que é usualmente estrita. Às vezes uma pequena porção do sujeito forma a base para para
elaborações estendidas ou desenvolvimentos imaginativos numa porção posterior da obra.

Exemplo
Ba h, O Cravo Bem Temperado, Livro II, Fuga 3.

A FUGA DE GRUPO
Este nome, embora não em uso geral, foi adotado aqui para des rever fugas que
uma série de fughettas,
antigo,

onforme ele existia antes de os

de um sujeito

omum.

onsistem, em efeito, de

ada qual baseada num sujeito diferente. Este é realmente o plano do ri er are
ompositores

omeçarem a unir as várias seções juntas pelo uso
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Exemplos
Ba h, Composições para Órgão, Vol.

III, No.

6 (três seções, a ter eira usando o mesmo sujeito da

primeira).
Ba h, Missa em Si Menor, No. 19, última divisão (Viva e e allegro ), Et Expe to e Amen (quatro sujeitos).

A ESCRITA DA FUGA CONFORME AFETADA PELO MEIO
Numa fuga,

omo em qualquer outro tipo de

omposição, o

aráter da músi a é quase

erto de ser

inuen iado em algum grau pelo meio para a qual ela é es rita.
Quando uma fuga é designada para ser exe utada ao piano, o espaçamento e o movimento das vozes
devem obviamente ser mantidos dentro das limitações té ni as das duas mãos, e
ialidades de

ertamente as poten-

or [timbre℄ e dinâmi a do instrumento nos seus vários registros devem ser mantidas em

mente.
Ao es rever para órgão, temos muitas possibilidades adi ionais. Uma voz pode ser to ada nos pedais,
desde que não seja muito rápida ou intrin ada. O instrumento tem uma extensão de dinâmi a tremenda,
e podemos apli ar diferentes dinâmi as às várias vozes se elas estão em manuais diferentes. Também, os
registros provêem uma riqueza de diferentes

ores [timbres℄; e notas podem ser sustentadas tanto quanto

desejado.
Nas fugas para quarteto de
çamentos amplos,

ordas ou outros grupos de

âmara, estamos livres para favore er espa-

ruzamento freqüente das vozes, e padrões melódi os idiomáti os dos instrumentos

envolvidos.
A es rita de fugas vo ais devem obviamente ser abordadas
a

or [timbre℄ e o poder relativo de

om um olho na tessitura das várias vozes,

ada registro dentro destas tessituras, e a questão do que é vo almente

práti o e efetivo. Os sujeitos de tais fugas são provavelmente mais líri os e sustentados do que aqueles das
fugas instrumentais. Deve ser lembrado que muitos dos exemplos neste livro são tomados da literatura
instrumental, e

omo resultado eles não servem,

omo um todo,

omo bons modelos para a es rita vo al.

Consequentemente, o estudante que es olha es rever fugas ou outras formas
orais faria melhor se examinasse tanta músi a

oral

ontrapontísti as para grupos

ontrapontísti a quanto possível antes de tentar tal

es rita.
Porque a orquestra ofere e possibilidades tremendas de

or [timbre℄, dinâmi a, extensão, e versatili-

dade té ni a, as fugas es ritas para ela podem ser de quase qualquer
quanto ao número de vozes ou de movimento.

aráter, e ela não envolve limitações

Fugas orquestrais tendem a ser grandes na

on epção,

e a explorar às vezes o artifí io efetivo da fazer as linhas sobressaírem-se nitidamente uma da outra
destinando diferentes

ores [timbres℄ orquestrais a elas.

A Arte da Fuga de Ba h é freqüentemente
meio de exe ução espe í o em mente.
efeito de que ela foi

laramente

itada

omo um exemplo de uma obra es rita sem qualquer

Entretanto, tem havido mais argumentos persuasivos para o

on ebida para o

ravo.

4 Em qualquer aso, ela permite-se, felizmente, ser

exe utada por uma variedade de instrumentos, dos quais o órgão e o quarteto de

ordas são provavelmente

as es olhas mais freqüentes.

TAREFAS SUGERIDAS
1 Analise o seguinte e esteja preparado para apresentar uma análise oral em aula:
a) Fuga 4 no Livro I do Cravo Bem Temperado (fuga a
b) Fuga 22 no Livro I do Cravo Bem Temperado (fuga a

in o vozes)
in o vozes)

) Fuga 10 no Livro I (fuga a duas vozes)
d) Um exemplo de

ada tipo de fuga dupla

e) Um exemplo de

ada tipo de fuga tripla

f ) Um exemplo de  fuga de grupo
g) Um exemplo de fuga de

on erto

h) Fugas da Arte da Fuga de Ba h

4 Veja de Gustav M. Leonhardt,

onforme espe i ado pelo instrutor.

The Art of Fugue, Ba h's Last Harpsi hord Work (The Hague: Martinus Hijho, 1952).
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2 Es reva o seguinte:
a) A exposição de uma fuga dupla, Tipo 1
b) Uma fuga dupla

ompleta, qualquer tipo

) A exposição de uma fuga tripla, qualquer tipo
d) Uma fuga tripla
e) Uma fuga de

omleta, qualquer tipo

on erto

3 Faça o auto-teste No. 4.

