
 1 

Omnibus: definições e aplicações analíticas no repertório do século XIX e 

início do século XX 
 

 

Vanessa Rodrigues Nonis
1
 

 Universidade de São Paulo - vnonis@yahoo.com.br 

 

 
Resumo: Este texto expõe parte dos resultados preliminares relativos à pesquisa de 

mestrado sobre o procedimento musical omnibus, nomeado e apresentado por V. F. Yellin 

em “The omnibus idea” em 1998. Pretende-se apresentar a definição da progressão omnibus 

e as nomenclaturas desenvolvidas pelo autor, comparar estes novos símbolos propostos com 

a cifragem em graus da harmonia tradicional e contextualizar em exemplos do repertório do 

século XIX e início do século XX. 
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Introdução 

O presente artigo apresentará parte dos resultados relativos à pesquisa de mestrado 

que se concentra no estudo e análise do procedimento denominado omnibus. Os aspectos 

idiomáticos, texturais e de contraste musical deste princípio serão investigados, na pesquisa 

referida, dentro do repertório romântico, em especial em Chopin, para oferecer claros 

indícios relacionados à interpretação musical.   

 

Este texto pretende divulgar e apresentar a definição da progressão omnibus 

segundo V. F. Yellin (1924-2005)
2
, propor uma comparação entre a nova nomenclatura 

criada pelo autor com a cifragem em graus da harmonia tradicional, contextualizar com 

demonstrações analíticas do repertório do século XIX e apontar perspectivas na prática 

interpretativa. Vale ressaltar que a maioria dos exemplos musicais colocados neste trabalho 
não consta em nenhuma listagem sobre omnibus e resultam de estudos realizados até o 

momento.
3
  

 

Em “The omnibus idea” Yellin identificou, nomeou e pesquisou possíveis origens 

para a estrutura musical omnibus. Fruto de uma pesquisa de quase trinta anos, o autor 

contou com a ajuda de amigos e colaboradores para montar uma lista com exemplos 

selecionados em diferentes repertórios e períodos da história da música. Através de um 

enfoque conceitual, Yellin traz em seu livro uma abordagem analítica que prioriza o 

aspecto descritivo.   

 

                                                 
1
 É bacharel em piano pela Universidade de São Paulo, pós-graduada no curso de docência superior em 

Música pela FMU-FIAM/FAAM sob orientação da Profa. Ms. Marisa Ramires e atualmente cursa o mestrado 

em música na Universidade de São Paulo sob orientação da Profa. Dra. Luciana Sayure Shimabuco. 
2
 Regente e compositor americano, Yellin foi também professor da Faculdade de Artes e Ciências de Nova 

Iorque e aluno de W. Piston.   
3
 O exemplo musical 6 deste trabalho foi retirado do livro The omonibus Idea de V. Yellin, p. 91, ex. 98 c. 
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Simetria e cromatismo são elementos que se mantêm como um elo perceptível entre 

a tradição tonal e as novas tendências do século XX, além de representar conceitos 

fundamentais para uma introdução à progressão omnibus. Os princípios que regem esta 

estrutura permeiam diferentes repertórios e transcendem os períodos musicais. Embora 

tenha sido uma sonoridade muito explorada e idiomática no romantismo, o germe desta 

estrutura já estava presente no Barroco, se desenvolveu no período clássico e perdurou até o 

século XX.  

 

Este artigo também aspira demonstrar como a ¨idéia omnibus¨, princípio nascido e 

característico da linguagem harmônica tonal, sobrevive transfigurado na música do início 

do século XX, em especial Berg e Bartók. 

  

A progressão omnibus: definição e comparação com a cifragem em graus 

 Etimologicamente a palavra omnibus vem do latim e significa por todos, para 

todos. Este termo, vinculado à harmonia, é de origem obscura e não é facilmente 

encontrado em qualquer dicionário musical ou mesmo em tratados de harmonia
4
.  

 

 O padrão que Yellin denomina omnibus clássico ou tradicional consiste em uma 

série de cinco acordes nomeados individualmente com números arábicos circulados de        

1   até      .  O acorde      é uma dominante com sétima em primeira inversão com a 

fundamental no soprano e o acorde      é a mesma dominante inicial, mas sem inversão e 
com a terça no soprano, exemplo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 1 - Progressão omnibus 

 

 

Neste exemplo inicial há uma troca de vozes entre o primeiro e o último acorde e 

pode-se facilmente entender a passagem como uma expansão da dominante através de notas 

de passagem cromáticas. Embora tal análise esteja correta em sua essência, não traduz o 

                                                 
4
 Walter Piston, em seu livro Harmony, comenta uma possível origem da progressão omnibus de forma 

diferenciada de Yellin, enfatizando a condução de vozes, porém com uma proposta de análise harmônica 

bastante complexa. (PISTON 1987: 444).  

 

       V ____________________________ ___    V 

1 2 3 4 5 

1 5 1 
5 
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potencial que tal estrutura possui e que muitos compositores exploraram de forma 

particular
5
.  

O princípio essencial desta estrutura é o contraponto: duas vozes fazem movimento 

contrário cromático e simétrico enquanto duas vozes são mantidas como pedal (exemplo 2a). 

 

 

                          

 

 

 

 

                                                                                 Dóm:          V7/III = Ger+6/ ii     ii 

 

                                                                             

Exemplo 2a – Nomenclatura de Yellin                   Exemplo 2b – Análise harmônica 

 

 

Embora o omnibus seja uma sonoridade comum no contexto tonal, a cifragem em 

graus dos acordes       e      , típica da harmonia tradicional, torna-se bem complexa por 

adotar apenas o aspecto vertical. Uma possibilidade de análise harmônica é considerar o 

acorde      , do exemplo 2b, como V
7
/III e reinterpretá-lo enarmonicamente como Ger

+6
/ii 

(exemplo 2a). Quanto ao       , Piston, em seu tratado de harmonia, cifra como um segundo 

grau, em segunda inversão, com quinta aumentada e quinta diminuta. No entanto, deve-se 

observar que a sonoridade do acorde      é  igual  ao do     , onde o  lá# do soprano 

enarmonizado passa a ser si bemol e a nota lá bemol do baixo pode ser reinterpretada como 

sol sustenido. Assim, o acorde       (exemplo 2b) passa a ser igual ao       em outra inversão 
e com uma resolução irregular (PISTON 1987: 444)

6
. 

 

Vale ressaltar que esta ferramenta analítica proposta por Yellin torna a análise desta 

progressão mais fácil e rápida. Segundo o autor, identificar cada acorde por sua posição na 

série desenvolve a habilidade de ouvir certas funções harmônicas, de reconhecer suas 

resoluções e se torna mais útil do que dar a estes acordes uma nomenclatura sintática em 

uma tonalidade particular (YELLIN 1998: 4).   

 

Aplicações analíticas 

A exposição feita inicialmente refere-se à progressão omnibus em sua forma padrão, 

no entanto, a expressão “idéia omnibus” já representa uma alusão ao procedimento em 

questão. Os exemplos selecionados a seguir ilustram, desde o omnibus em seu modelo 

                                                 
5
 O Noturno Op. 55 nr. 2 de Chopin, exemplo 4, irá ilustrar uma forma mais elaborada a partir da progressão 

omnibus. 
6
 Piston acrescenta também que esta dupla oitava aumentada no acorde          é freqüentemente evitada pelos 

compositores, conferir exemplo 2.  

Omnibus 
Duplo pedal – notas mantidas que formam 

um intervalo de terça menor/sexta maior. 

        O (ré-fa) :                                    

 
5b 

5+ 

1 2 3 4 5 

2 4 

2    
4 

4 2 

4 2 

4 
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clássico até em trechos que apresentam alterações, fragmentações, interrupções e expansões 

da série. 

 

O exemplo 3 traz um fragmento das Variações Sérias de Mendelssohn, em que se 

observa a progressão clássica sobre a dominante principal na tonalidade de Rém. As notas 

mi e sol formam o duplo pedal nas vozes internas enquanto que o cromatismo é colocado 

nas vozes extremas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 3 – Mendelssohn: Variações Sérias, var. 9, c/155-160 (1841). 

 

 

O exemplo 4 é o Noturno Op. 55 nr. 2 de Chopin, em que o compositor explora a 

progressão de forma ampla, não contínua e com uma interrupção no compasso 19. Esta 

interrupção é feita através de uma substituição do acorde        por uma dominante 

secundária e é enfatizada com a indicação de piano. Neste exemplo a série está na versão 

retrógrada:                           e  a linha cromática superior do omnibus está distribuída na 

mão esquerda com deslocamentos rítmicos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 4 – Chopin: Noturno Op. 55 nº 2 – c/ 16-21.  

 

            

 

   O (mi-sol)     

notas do pedal 

linha cromática superior 

linha cromática inferior 

      O (fa-lab)       

1 2 3 4 

5 

1 

5 4 3 2 

5 4 3 2 
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A observação da presença do omnibus neste trecho confere vantagens ao intérprete, 

o qual, de forma consciente, poderá melhor valorizar as vozes do cromatismo e optar por 

mudanças de timbre requeridas pelas repentinas trocas de harmonias. Além disso, uma 

simples explicação como expansão de dominante, aqui não seria apropriada, nem 

suficiente. 

 

 O próximo exemplo, o Lied Schliesse Mir Die Augen Beide das Canções da 

Juventude de Alban Berg, possui traços opostos aos mencionados no exemplo anterior. 

Trata-se de uma peça com apenas nove compassos que traz, nesta versão tonal de 1901
7
, a 

progressão omnibus em dois momentos distintos. O exemplo 5a ilustra a primeira aparição, 

na abertura do Lied nos compassos 1 e 2 (Parte A), em que se observa o emprego do 

omnibus em versão retrógrada e com alterações. No exemplo 5b a idéia omnibus é 

encontrada como uma alusão à aparição inicial. 
 

Examinando o exemplo 5a, pode-se observar que a série não está disposta 

linearmente e os acordes       e        aparecem repetidos no final da primeira frase. Especial 

atenção deve ser dada para a alteração da nota Mib para Mi natural do acorde     . O 

caminho mais previsível seria o Mib, de acordo com o padrão do omnibus. Curiosamente, 

apesar do Mi natural fazer parte do tom da peça (Do maior), sua entrada causa uma 

mudança de timbre em uma sensação de mistura de modos, que é  reforçada pela indicação 

de p súbito. O vínculo com a tonalidade de Dó menor é sugerido também pela presença da 

nota Láb no segundo compasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 5a - Berg: Schliesse Mir Die Augen Beide – comps. 1-2 (1901). 

 

 

O exemplo 5b mostra o uso da progressão, nos compassos 7-8 (Parte A’), de forma 

fragmentada, apenas os acordes                       . A alteração para a nota mi natural no acorde  

3  ocorre novamente. Em oposição ao compasso 2 do exemplo 5a, que apresentava a nota 

                                                 
7
 Berg fez uma versão atonal para este mesmo texto de Theodor Storm. 

 O (do-mib)     

2 3 
3 

5 4 3 2 3 2 

5 4 3 
3 
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Lá bemol, aqui no compasso 8, a presença da nota Lá natural garante a estabilidade 

harmônica em DóM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 5b – comps. 7-8 

 

 

O exemplo 6, primeiro movimento da Música para Cordas, Percussão e Celesta de 

Bartók, mostra uma novidade na forma de cifrar os acordes do omnibus. O emprego dos 

números         e       merece uma explicação especial, pois se vincula com a própria origem 

do recurso, prevista no trabalho de Yellin. 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 6 - Música para Cordas, Percussão e Celesta, de Bartók – comps. 86-88 (1936). 

 

 

Yellin assume os acordes hipotéticos        e        a partir da demonstração teórica da 

inversão simétrica proposta por Bernhard Ziehn em Canonical Studies: A New Technic in 

Composition (1912)
8
. Tais acordes, entretanto, foram tidos como dissonantes e perderam a 

sua aceitação por não fazerem parte da prática comum da musical tonal. A progressão 

                                                 
8
Bernhard Ziehn (1845-1912), teórico e professor de piano teuto-americano, desenvolveu esta teoria a partir 

de reflexões sobre a pedagogia para o piano quando fez a relação entre a simetria do teclado e a simetria das 

mãos. Embora ele tivesse isolado o mecanismo contrapontístico do omnibus, ele não o reconheceu, o nomeou 

ou se preocupou com o seu contexto histórico, o objetivo era fornecer aos compositores da época uma base 

contrapontística cromática (YELLIN 1998: xi). 
 

           O (do-mib):    

 

5 4 3 

0 6 

0 6 



 7 

omnibus foi considerada por Yellin como um fragmento desta inversão simétrica começada 

em uníssono, exemplo 7. 

 

 

 

 

 

 
Exemplo 7: Inversão simétrica proposta por Ziehn e o omnibus 

 

 

Para finalizar, é proposto o retorno ao exemplo 7 para constatar que a idéia 

omnibus: 

  Está presente de forma não explícita: apenas o cromatismo é mantido, sem o duplo 
pedal; 

 Apresenta-se com interrupções: inicialmente a série é interrompida após o acorde  4 
para depois retomar a partir do acorde        ; 

 Após a interrupção da série inicial, o omnibus muda de centro e passa a assumir 

uma nova série que também é apresentada fragmentada: apenas os acordes      2    3                        

.           ; 

 Ao retornar à série original é proposta uma igualdade entre o acorde      da série  
O(ab-cb) e o acorde       , da série O(d-f). 

 

Conclusão 

 “Quanto mais a idéia omnibus era empregada na música, menos ela era explicada 

ou mesmo identificada em sala de aula.” (YELLIN 1998: 7). A constatação deste 

pensamento despertou e motivou esta pesquisa em relação a esta sonoridade, denominada 

por Yellin como um dos clichês favoritos dos compositores românticos. 
 

O contraponto, sem dúvida, constitui a essência da progressão omnibus, contudo, 

uma visão puramente horizontal irá se fechar numa simples explicação como expansão de 

dominante, enquanto que um olhar exclusivamente vertical irá dificultar a identificação, 

percepção e a análise musical. Assim, torna-se necessária uma concepção mais ampla, 

capaz de abarcar e associar os aspectos horizontais e harmônicos. 

 

A idéia omnibus incorpora inúmeras variações, tais como substituição de 

dominantes por acordes diminutos, utilização em seqüências, como recurso para 

modulação, fragmentação, interrupção, entre outros. Os exemplos mencionados neste artigo 

figuram apenas como uma pequena amostragem dentro do universo gerado a partir da 

progressão omnibus. 

 

O estudo mais aprofundado das técnicas composicionais, principalmente de 

questões relacionadas à análise, contribui de forma decisiva para a prática musical, uma vez 

que interfere diretamente nas escolhas para uma interpretação mais fundamentada e 

consistente. No caso do omnibus, sua identificação possibilita a compreensão da lógica 
musical interna em trechos de maior complexidade de escrita, auxilia na memorização, 

 

4 

3 

2 

6 

1 

0 

0 
6 
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além de oferecer respaldos teóricos, por exemplo, para uma valorização diferenciada da 

condução de vozes.  
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