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APRESENTAÇÃO  
 

Numa música como a nossa, tão sufocada pela textura de melodia acompanhada na qual a 

melodia reina e a harmonia impera, é difícil julgar que o contraponto tenha alguma importância. 

Mas é tal como sucede na matemática – superando-se as quatro operações básicas e recorrendo a 

outros sistemas, novos e mais amplos mundos matemáticos se descerram, ampliando em muito a 

compreensão dessa área de conhecimento. Assim é na física. Também na química. Na biologia. 

Por que não na música? Pois é impossível ter uma visão integral do que seja música sem 

compreender o contraponto, a ars (na acepção medieval do termo) complexa e excepcionalmente 

rica que é guardada pelo cantar das vozes superpostas.  

O contraponto é propriedade imemorial da música de tradição européia – que uma vez se 

quis, mais do que européia, “ocidental” – e talvez seja sua ciência mais exclusiva, mais 

incompartilhada com outras civilizações musicais. Por imemorial, o contraponto perpassa eras, 

escolas, geografias. Se uma vez serviu à Escola de Notre-Dame, também serviu a Arnold 

Schoenberg, cuja música muitas vezes é só contraponto. Se serviu às missas de Palestrina, serviu 

também aos ponteios de Camargo Guarnieri. Serviu ao último Beethoven e serviu ao György 

Ligeti de sempre. Que amplidão de propósitos, que abrangência de ideais! 

Neste livro, Any Raquel Carvalho leva ainda mais longe a sua investigação sobre o 

contraponto e aprofunda as lições que tem ensinado e aprendido na sua longa carreira como 

docente do Departamento de Música do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Tudo do contraponto está aqui – dos modelos mais simples, das regras mais 

rudimentares, às complexidades da fuga, a mais elaborada de todas as manifestações 

contrapontísticas, a mais sofisticada das maneiras que as vozes encontraram para cantar, em 

concordância, coisas diferentes ao mesmo tempo. 

O texto que se encontra aqui faz do leitor, mais uma vez, colaborador e cúmplice. E se a 

matéria é difícil e ampla, a mão segura que nos guia faz, também mais uma vez, com que a 

leitura seja fácil e recompensadora. Sai-se do livro melhor do que se entrou, pois aqui está uma 

argumentação irrefutável da utilidade do contraponto nos dias ainda de hoje. Se assim não fosse, 

os exemplos que aqui estão para ilustrar as lições dadas não existiriam e, com o seu sumiço, 

muito da música – e de música – se perderia, roubando de todos nós a vantagem de ter este livro 

entre as mãos.  
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