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Este resumo consiste em expor o trabalho de pesquisa desenvolvido neste semestre com o 

intuito de (1) trazer à reflexão definições exploratórias de miniatura a partir do levantamento 

bibliográfico realizado na área de música e (2) apresentar projeto de artigo que está sendo 

elaborado como desdobramento desta busca. A investigação inicial se direciona a delinear o 

objeto do estudo aqui proposto, encontrando noções terminológicas históricas estéticas e técnicas 

constituintes de obras musicais que têm como característica comum o fato de serem miniaturas. 

Para isso tomaremos como base para discussões os trabalhos de dois autores (CHIPPEWA, 2014; 

CAMARGO, 2003). 

Chippewa tem explorado o potencial da miniatura como a forma musical através de 

composições e textos acadêmicos. A sua “primeira proposta abrangente” de definição conceitual 

e uma “tipologia” de formas musicais em miniatura consultará obras e projetos realizados no 

hemisfério norte ao longo das últimas décadas. Chippewa comenta que a duração é o ponto de 

partida e fator central dessa questão, o que resulta em discussões que giram obsessivamente e de 

maneira inconclusiva, visto que determinar a duração em segundos não potencializa a totalidade 

do conceito e a “natureza” estética da “forma miniatura”. Com isto, o autor elaborará uma 

flexível tipologia que busca determinar alguns referenciais e bases materiais (matérias primas 

sonoras e técnicas composicionais) que caracterizariam as miniaturas. A discussão ali conduzida 

enxergará no campo investigado “fatores referentes a uma maneira específica pela qual uma 

determinada peça se articula, deriva ou gera forma utilizando seus materiais (som, características 

rítmicas) e gestos (movimento, trajetórias)” (s/p) de modo a ser concebida como miniatura – 

definindo, assim, princípios básicos que moldariam sua “estrutura” no mundo. A partir disso, o 

autor fornece algumas diretrizes para uma categorização referencial-existencial da miniatura em 

música. As categorias e subcategorias organizadas pelo autor são exemplificadas através da 

escuta de obras musicais e são definidas como possíveis caminhos de atuação para composição 

ou análise junto as constituições morfológicas possíveis de miniatura musical. 

Já Camargo (2003) atuará inicialmente na esfera terminológica expandindo noções de forma 

musical e de categorização na linguagem, onde a utilização de termos, enquanto categorias, 

“sinalizam os atributos próprios de uma situação musical específica” (p. 9). Dada a instabilidade 

dos referentes discursivos que definirão determinado conceito formal de acordo com dinâmicas 

históricas, a autora põe em jogo outro nome para se referir à estrutura de miniaturas musicais: “a 

expressão forma se flexibiliza em imagem musical diante do afrouxamento das relações sintáticas 

– antes fortemente determinadas pela primazia da melodia, harmonia e ritmo e também pelo 

mecanismo tonal – possibilitando outra modelação da estrutura” (p.14). Através dessa 

flexibilização, os “referentes” que compõem esta “imagem” encontram-se desprendidos de uma 
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predeterminação no modo de acontecer do discurso musical, não há modelo rígido prévio à escuta 

como no caso da forma-sonata, onde a organização dos referentes é preestabelecida e 

contemplada  linearmente  nas  etapas  de  escuta.  Neste  sentido,  Camargo  já  evidencia  uma 
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transformação histórico-estética para constituição de miniatura na música ocidental em desapego 

ao rigor hierárquico na ordenação de procedimentos e elementos sonoros. Adiante, observa o 

gênero “peça curta” como conjunto que pode abarcar formas (imagens) musicais diversas pela 

característica comum da breve duração, e observa sua forte presença no romantismo. Este 

período, assim como o século XX, em relação ao espaço de atuação dos compositores viabilizado 

pelas peças curtas, favoreceu a expressão pessoal de sentimentos e a novas experimentações 

estéticas (p. 15-17). A autora diferencia as demais imagens do gênero “peça curta” da 

denominada miniatura que, por sua vez encontra seu germe na estética romântica a partir das 

obras de Schumann e Chopin, e define miniatura como “um instante musical breve, isolado, 

concentrado e único”. Sobretudo o conceito de “fragmento musical” (ROSEN, 2000) norteia esta 

concepção, juntamente com a noção de “forma cíclica” no que diz respeito a aproximação ou 

afastamento no grau de interdependência entre as peças do ciclo. Ambiguidade e concentração 

estão presentes como procedimentos técnicos do fragmento, que se isola do mundo em sua 

completude, mas sugere algo além do que nele está contido. Aponta para o infinito através de 

sutileza e precisão manifestadas em meio à instabilidade de sua estrutura. Uma maior 

autossuficiência entre as peças do ciclo e a constituição própria de diferentes universos em cada 

peça é salientada diante da obra de Debussy, propriamente potencializada pela experimentação 

timbrística e exploração de sonoridades. 

Em continuidade, apresentaremos breve descrição das partes que estão estruturando o processo 

de escrita do artigo que pretendemos publicar como resultado desta experiência investigativa. 

Além das leituras e dos fichamentos realizados junto à ampla bibliografia levantada, o processo 

de estudo e performance musical de obras em miniatura (por parte do pianista integrante do 

projeto) estarão direcionando o tipo de abordagem e os passos estruturais-metodológicos deste 

trabalho futuro: 1) introdutório com amplas definições e variadas perspectivas de miniatura no 

mundo, etimologia e outras origens, saliências encontradas em diversas áreas de conhecimento, 

propriedades específicas e funcionamento, inquietações geradas; 2) noções na área de música, 

levantar conceituações dos autores (Chippewa 2014, Kerber 2007, Camargo 2003), fragmento 

romântico (Rosen, 2000) e outras potencialidades estéticas da miniatura musical, delinear 

definição que irá gerar discussões do artigo; 3) implicações histórico-estético-metodológicas no 

fazer musical do século XX, concepção de escuta reduzida, paradigma estético (Guattari, 2006), 

método cartográfico, forma momento, miniaturas em Webern e outros compositores, exemplos e 

observações performativas; 4) 15 miniaturas para piano de 1983 (Piedade), abordagem 

performativo-analítica à luz da imaginação poética de acordo com pensamentos de Bachelard 

(1957); 5) considerações finais, encaminhamentos para pesquisas futuras, relações de miniatura 

(em arte) e miniaturização em contexto com sociedade-cultura, contribuições ao fazer musical 

contemporâneo. 
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