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Análise musical e teoria aplicada: confluências e 
continuidades 

Como tema do evento escolheu-se Análise musical e teoria aplicada: 
confluências e continuidades no sentido de que, nos estudos sobre música, a 
produção intelectual que se expressa textualmente compartilha com as 
práticas sonoras o processo interpretativo, como substrato, naturalmente 
intermediado pela percepção auditiva aguçada e musicalmente desenvolvida. 
Nesse ambiente de estudos musicológicos, tem-se o viés teórico como base 
investigativa. Na confluência desses estudos está a análise musical, prática 
interpretativa que tem como finalidade primeira a compreensão de processos 
musicais. 

Por valer-se da expressão textual, influi fortemente no processo de 
sedimentação e manutenção do conhecimento. Por constituir a instância que 
aplica os referenciais teóricos organizados metodologicamente, empresta 
destes a clareza na expressão da interpretação das práticas sonoras. Por 
interagir com as constantes transformações decorrentes da vividez das 
práticas sonoras – de criação em composição e em performance – as 
reflexões que decorrem da prática da análise musical têm participação 
histórica ativa nas renovações artísticas. 

Nesse sentido, a aplicação ativa de conceitos teóricos emergentes 
envolve as práticas assim denominadas análise musical, estética, percepção 
musical, performance musical e criação musical, assim como estabelece 
interlocuções com áreas como Arte, Filosofia, Pedagogia, Letras, Matemática, 
Computação. 

Adriana Lopes Moreira 

Musical Analysis and Applied Theory: 
Confluences and Continuities 

As a theme of the event we chose Musical Analysis and Applied 
Theory: Confluences and Continuities, in the sense that, in music studies, the 
intellectual production that expresses itself textually shares with the sound 
practices the interpretative process, as substrate, naturally intermediated by 
an accurate and musically developed perception. In this environment of 
musicological studies, we have the theoretical resource as an investigative 
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base. At the confluence of these studies is the musical analysis, an interpretive 
practice whose main purpose is the understanding of musical processes. 

 By using textual expression, musical analysis strongly influences 
the process of sedimentation and maintenance of knowledge. Since it is the 
way to apply the methodologically organized theoretical references, it lends 
them clarity in the expression of the interpretation of sound practices. And 
finally, by interacting with the constant transformations resulting from the 
vividness of sound practices - of creation in composition and performance - 
the reflections that derive from the practice of musical analysis have active 
historical participation in artistic renewals. 

 In this sense, the practical application of emerging theoretical 
concepts involves the so-called musical analysis, aesthetics, musical 
perception, musical performance and musical creation, both in the Music and 
Art areas, and in areas that establish dialogues with them - as is the case of 
Philosophy, Pedagogy, Literature, Mathematics and Computing, among 
others. 

Adriana Lopes Moreira 
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IV Encontro Internacional de Teoria e Análise Musical – EITAM4, 2017 
Análise musical e teoria aplicada: confluências e continuidades 

Local: Auditório Lupe Cotrim (1o andar), Escola de Comunicações e Artes (ECA), 
Universidade de São Paulo (USP) 

Horário 7 junho 
quarta-feira 

8 junho 
quinta-feira 

9 junho 
sexta-feira 

9:00 às 
10:00 

Credenciamento   

10:00 
às 
11:10 

Sessões de 
comunicações 

Conferência 2: 
 
Gretchen Horlacher 
(Indiana U., USA) 
From Sketch to 
Score: A Listener’s 
Perspective. 
 
 
 
Debatedores:  
Ísis Biazioli, Rodrigo 
Felicíssimo, Yuri Behr. 

Conferência 5: 
 
Cristina Gerling 
(UFRGS) 
O relacionamento 
simbiótico entre 
análise e 
performance 
musical. 
 
Debatedores:  
Aline Alves, William 
Teixeira, Eliana 
Monteiro da Silva. 

11:20 
às 
12:30 

Mesa redonda 1: 
 
Transdução e 
transcodificação: 
análise musical 
mediada por 
computadores 
 
Mediador:  
Fernando Iazzetta.  
Palestrantes:  
Stéphan Schaub, Regis 
Rossi, Jônatas Manzolli. 

Conferência 3: 
 
Jonathan Dunsby 
(Rochester U., USA, 
Eastman School of 
Music) 
Performance and 
Analysis For a New 
Century. 
 
Debatedores:  
Cibele Palopoli, Aline 
Alves, William Teixeira. 

Mesa redonda 3: 
 
Transformações 
triádicas: expansão 
tonal, ciclicidade e 
simetria. 
 
 
Mediador: 
Maria Lúcia Pascoal. 
Palestrantes:  
Carlos Almada, 
Maurício de Bonis, 
Paulo de Tarso Salles. 

12:30 
às 
13:30 

Almoço 
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13:40 
às 
14:50 

Conferência 1: 
 
Carlos Kater (USP, 
Colaborador) 
Reflexões sobre os conceitos 
norteadores dos Cadernos 
de Estudo: Análise Musical. 
 
Marcos Branda 
Lacerda (USP) 
A construção rítmica 
na música africana e 
a opção pela 
complexidade 
notacional. 
 
 
Debatedores:  
Ledice Fernandes, 
Claudio Vitale, 
Fernando Cardoso. 

Conferência 4: 
 
Joseph Straus 
(CUNY, USA) 
Harmony and Voice 
Leading in the Music 
of Stravinsky. 
 
 
 
Debatedores: 
Júlia Tygel,  
Allan Falqueiro, 
Joel Albuquerque. 
 

Mesa redonda 4: 
 
 
Análise musical e 
processo 
composicional. 
 
 
Mediador:  
Rogério Costa. 
Palestrantes:  
José Henrique 
Padovani,  
Maurício Dottori,  
Silvio Ferraz. 

15:00 
às 
16:10 

Mesa redonda 2: 
 
Estratégias para a 
análise de música 
antiga 
 
Mediador:  
Mário Videira 
Palestrantes:  
Mônica Lucas, Cassiano 
Barros, Marcos Pupo 
Nogueira. 

Sessões de 
comunicações 

Mesa redonda 5: 
 
Ressignificação e 
análise da música no 
tempo. 
 
Mediadora:  
Graziela Bortz. 
Palestrantes:  
Adriana Lopes Moreira, 
Guilherme Sauerbronn, 
Carole Gubernikoff. 

16:10 
às 
16:30 

Café 

16:30 
às 
17:40 

Sessões de 
comunicações 

Sessões de 
comunicações 

Sessão de 
encerramento e 
lançamentos de livros 
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IV International Meeting of Musical Theory and Analysis 
Analysis and Applied Theory: Confluences and Continuities 

Auditorium Lupe Cotrim (1st floor), School of Communications and Arts (ECA), 
University of São Paulo (USP) 

Schedule June 7 
Wednesday 

June 8 
Thursday 

9 june 
Friday 

9:00 to 
10:00 
a.m. 

Accreditation   

10:00 to 
11:10 
a.m. 

Communications 
Sessions 

Conference 2: 
 
Gretchen Horlacher 
(Indiana U., USA) 
From Sketch to Score: 
A Listener’s 
Perspective. 
 
 
 
Speakers:  
Ísis Biazioli, Rodrigo 
Felicíssimo, Yuri Behr. 

Conference 5: 
 
Cristina Gerling 
(UFRGS) 
The symbiotic 
relationship 
between musical 
analysis and 
performance. 
 
Speakers:  
Aline Alves, William 
Teixeira, Eliana 
Monteiro da Silva. 

11:20 
a.m. to 
12:30 
p.m. 

Roundtable 1: 
 
Transduction and 
transcoding: 
computer-mediated 
musical analysis. 
 
 
Mediator:  
Fernando Iazzetta. 
Lecturers:  
Stéphan Schaub, Regis 
Rossi, Jônatas 
Manzolli. 

Conference 3: 
 
Jonathan Dunsby 
(Rochester U., USA, 
Eastman School of 
Music) 
Performance and 
Analysis For a New 
Century 
 
 
Speakers:  
Cibele Palopoli, Aline 
Alves, William Teixeira. 

Roundtable 3: 
 
Triadic 
transformations: 
tonal expansion, 
cyclicity and 
symmetry. 
 
 
Mediator:  
Maria Lúcia Pascoal. 
Lecturers:  
Carlos Almada, 
Maurício de Bonis, 
Paulo de Tarso Salles. 

12:30 a.m. 
to 1:30 p.m. 

Lunch 
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1:40 to 
2:50 
p.m. 

Conference 1: 
 
Carlos Kater (USP) 
Reflections on the guiding 
concepts of the Study 
Notebooks: Musical 
Analysis. 
 
Marcos Branda 
Lacerda (USP) 
The rhythmic 
construction in 
African music and 
the option for 
notational 
complexity. 
 
Speakers:  
Ledice Fernandes, 
Claudio Vitale, 
Fernando Cardoso. 

Conference 4: 
 
Joseph Straus  
(CUNY, USA) 
 
Harmony and Voice 
Leading in the Music 
of Stravinsky. 
 
 
 
Speakers:  
Júlia Tygel,  
Allan Falqueiro,  
Joel Albuquerque. 

Roundtable 4: 
 
Musical analysis 
and compositional 
process. 
 
 
 
Mediator:  
Rogério Costa. 
Lecturers:  
José Henrique 
Padovani,  
Maurício Dottori, 
Silvio Ferraz. 

3:00 to 
4:10 
p.m. 

Roundtable 2: 
 
Strategies for 
analyzing ancient 
music. 
 
Mediator:  
Mário Videira 
Lecturers:  
Mônica Lucas, 
Cassiano Barros, 
Marcos Pupo 
Nogueira. 

Communications 
Sessions 

Roundtable 5: 
 
Ressignification and 
analysis of music in 
time. 
 
Mediator:  
Graziela Bortz. 
Lecturers:  
Adriana Lopes 
Moreira,  
Guilherme 
Sauerbronn,  
Carole Gubernikoff. 

4:10 to 
4:30 
p.m. 

Coffee break 

4:30 to 
5:40 
p.m. 

Communications 
Sessions 

Communications 
Sessions 

Closing session and 
book launches 

 

4º
 e

nc
on

tr
o 

in
te

rn
ac

io
na

l d
e 

te
or

ia
 e

 a
ná

lis
e 

m
us

ic
al

4t
h 

in
te

rn
at

io
na

l m
ee

tin
g 

of
 m

us
ic

 th
eo

ry
 a

nd
 a

na
ly

si
s

vi



 

 

Horário de apresentação das comunicações 
Schedule of communications presentations 

 
 
07/06, quarta-feira, de 10:00 a 11:10, Auditório Lupe Cotrim (1o andar à 
direita), ECA-USP 
07/06, Wednesday, from 10:00 to 11:10 a.m., Lupe Cotrim Auditorium (1st floor 
on the right), ECA-USP 

§ Walter Nery Filho - “Por onde eu começo meu solo? O tema como 
manancial de informação e inspiração na elaboração do improviso 
idiomático”. 

§ Yuri Behr Kimizuka e Silvio Ferraz Mello Filho - “Tempo e métrica no 
primeiro dos Quatro instantâneos para vibrafone de Roberto Victorio”. 

§ Felipe Vieira - “Teoria da dualidade rítmico-métrica riemanniana: 
normativas de seu pensamento analítico”. 
 

07/06, quarta-feira, de 10:00 a 11:10, Auditório da Congregação (1o 
andar à esquerda), ECA-USP 
07/06, Wednesday, from 10:00 to 11:10 a.m., Auditorium of the Congregation 
(1st floor on the left), ECA-USP 

§ Alberto Ferreira da Silva - “Perspectivas sobre o processo criativo e o 
material em Douze notations de Pierre Boulez”.  

§ Adolfo Maia Jr. - “Measures of Similarity, Correlation, and Complexity in 
Reich's Rhythm Space: A Mathematical Analysis of Clapping Music”. 

§ Bianca Ribeiro, Luiz Henrique Fiamminghi - “Os ostinatos em Gramani: 
concepção stravinskiana a partir de A marcha do soldado”. 
 

07/06, quarta-feira, de 10:00 a 11:10, Sala 208 (2o andar à direita), ECA-
USP 
07/06, Wednesday, from 10:00 to 11:10 a.m., Room 208 (2nd floor on the right), 
ECA-USP 

§ André Codeço dos Santos - “Domínio sonoro: conceitos e aplicação na 
análise do I movimento do Op. 11, de Webern”. 

§ Fernando Luiz Cardoso Pereira - “Análise cadencial de variantes 
polifônicas do motto de Miserere mei, Deus de Josquin com base em 
cláusulas harmônicas de Burmeister”. 
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§ Eliana Asano e Maria José Dias Carrasqueira de Moraes - “Elementos 
tonais e pós-tonais na canção Uma flor quebrada, de Ernst Mahle: relações 
com o texto e implicações na performance”. 
 

07/06, quarta-feira, de 16:30 a 17:40, Auditório Lupe Cotrim (1o andar à 
direita), ECA-USP 
07/06, Wednesday, from 4:30 to 5:40 p.m., Lupe Cotrim Auditorium (1st floor on 
the right), ECA-USP 

§ Danilo Rossetti - “Temporalidades, morfologias e granulações em Schall 
de Horacio Vaggione”. 

§ Marcos Mesquita - “Would Brazilian Choro be a Rondo Form? Some 
Historical-Analytical Considerations”. 

§ Luiz Henrique Fiamminghi - “Ambiguidade métrica no Presto da Sonata 
para Violino Solo BWV 1001 de J. S. Bach”. 
 

07/06, quarta-feira, de 16:30 a 17:40, Auditório da Congregação (1o 
andar à esquerda), ECA-USP 
07/06, Wednesday, from 4:30 to 5:40 p.m., Auditorium of the Congregation (1st 
floor on the left), ECA-USP 

§ Max Kühn, Claudia Gomes, Igor Chagas, João Penchel, Carlos Almada  - 
“Relações neorriemanianas de acordes de sétima na primeira fase 
composicional de Antônio Carlos Jobim”. 

§ Pedro Henrique Faria e José Henrique Padovani - “Pensamento 
composicional, escrita instrumental e live-electronics no Quarteto de 
Cordas n. 4, de Georg Friedrich Haas”. 

§ Diogo Lefèvre – “Pétala Petulância de Eduardo Guimarães Álvares: análise 
das seções finais”. 
 

07/06, quarta-feira, de 16:30 a 17:40, Sala 208 (2o andar à direita), ECA-
USP 
07/06, Wednesday, from 4:30 to 5:40 p.m., Room 208 (2nd floor on the right), 
ECA-USP 

§ Joel Miranda Bravo de Albuquerque - “Simetria intervalar em Tom Jobim: 
Chovendo na Roseira, um legado de Villa-Lobos?”. 

§ Ísis Biazioli de Oliveira - “A introdução da Sinfonia Fausto de Liszt e o 
tratado da tríade aumentada de Weitzmann”. 

§ Tadeu Moraes Taffarelo - “Caracterização musical das personagens O 
Leproso, São Francisco e O Anjo em Le Baiser au Lépreux de Olivier 
Messiaen”. 
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08/06, quinta-feira, de 15:00 a 17:40, Auditório Lupe Cotrim (1o andar à 
direita), ECA-USP 
08/06, Thursday, from 3:00 p.m. to 5:40 p.m., Lupe Cotrim Auditorium (1st floor 
on the right), ECA-USP 

§ Allan Falqueiro e Adriana Lopes da Cunha Moreira - “Simetrias expansivas 
em obras de Villa-Lobos”.  

§ Helber Fernandes Ribeiro e Eduardo Henrique Soares Monteiro - “A 
execução do ritmo de abertura francesa nas introduções aos primeiros 
movimentos das Sonatas op. 13 e op. 111 de Beethoven”. 

§ Renata Coutinho de Barros Correia - “A interface entre performance 
análise musical na ótica de diferentes especialistas e paradigmas 
analíticos”. 

§ Denise Hortênsia Lopes Garcia - “Materiales de Willy Corrêa de Oliveira: 
da tradução intersemiótica à escolha dos instrumentos e materiais”. 

§ Claudio Horacio Vitale - “Gradações rítmicas no terceiro movimento do 
Quarteto de Cordas n. 2 de György Ligeti”. 

§ Ana L. C. Zomer e Guilherme Sauerbronn de Barros - “Semelhanças e 
distanciamentos entre John Cage e Arnold Schoenberg: uma análise 
composicional da obra Six Short Inventions”. 
 

08/06, quinta-feira, de 15:00 a 17:40, Auditório da Congregação (1o 
andar à esquerda), ECA-USP 
08/06, Thursday, from 3:00 to 4:40 p.m., Auditorium of the Congregation (1st 
floor on the left), ECA-USP 

§ João Vital de Araújo Santos e Luis Felipe Oliveira - “Uma análise da peça 
Um rosto de mulher de Aníbal Augusto Sardinha”. 

§ Carlos Henrique Cascarelli Iafelice - “Entre o gênero e o estilo: Pietro 
Pontio e as características composicionais do moteto apresentadas no 
Ragionamento di Musica (1588)”. 

§ Juliana Ripke - “Berimbau e canto de xangô: tópicas afro-brasileiras e a 
invenção de tradições na música brasileira”. 

§ Juliano Alves dos Santos - “Estudo para a mão esquerda (piano solo) de 
Henrique Oswald: identificação dos planos formais e tonais básicos e seu 
auxílio na interpretação”. 

§ William Teixeira - “B.A. Zimmermann’s Solo Cello Sonata, page 1, system 6: 
A Thick Description”. 

§ Gustavo Rodrigues Penha - “Solfejo maquínico instrumental: pensando e 
praticando a composição musical a partir da gestualidade físico-corporal”. 
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08/06, quinta-feira, de 15:00 a 17:40, Sala 208 (2o andar à direita), ECA-
USP 
08/06, Thursday, from 3:00 p.m. to 5:40 p.m., Room 208 (2nd floor on the right), 
ECA-USP 

§ Micael Antunes da Silva e Regis Rossi Alves Faria - “Duas propostas de 
adaptação de escalas do temperamento por igual utilizando o teclado de 
um controlador MIDI”. 

§ Rafael Gueli Tomaz Silva - “Polifonia latente: integração e segregação 
melódica na Allemande da Partita BWV 1013 de J. S. Bach”. 

§ Jorge Luiz de Lima Santos e Silvio Ferraz de Melo Filho - “Três 
experiências da Forma Momento: um modelo formal do agora”. 

§ Thiago Cabral e Valério Fiel da Costa - “Como colocar a análise na ‘música 
enquanto performance’?”. 

§ Natanael de Souza Ourives - “O papel de "Some Aspects of Twelve-tone 
Composition" (BABITT, 1955) na generalização da Combinatoriedade 
como técnica composicional”. 

§ Renato Pereira Torres Borges - “Características dos estudos comparativos 
de Teoria e Análise Musical no Congresso da ANPPOM (2012-2016)”. 
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Reflexões sobre os conceitos norteadores dos 
Cadernos de estudo: análise musical 
Reflections on the guiding concepts of the 
Cadernos de estudo: análise musical 
 

Carlos Kater (USP, Colaborador) 
 

Resumo: Esta conferência será voltada aos princípios que nortearam a 
criação do projeto Cadernos de Estudo, que originou a publicação dos 
periódicos Cadernos de estudo: análise musical e Cadernos de estudo: 
educação musical no início da década de 1990 (atualmente descontinuados), 
bem como a algumas das características da contribuição deste segundo para 
a sua época. 
 
Abstract: This conference will focus on the principles that led to the creation 
of the Cadernos de Estudo project, which led to the publication of the 
periodicals Cadernos de estudo: análise musical (Study notebooks: musical 
analysis) and Cadernos de estudo: educação musical (Study notebooks: 
music education) in the early 1990s (currently discontinued), as well as some 
of the characteristics of the latter's contribution to his time. 
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A construção rítmica na música africana e a 
opção pela complexidade notacional  
The rhythmic construction in African music and the 
option for notational complexity 
 

Marcos Branda Lacerda (USP) 
 
 

Resumo: O presente trabalho tem por finalidade fazer uma apresentação 
crítica dos primeiros trabalhos realizados sobre o ritmo africano. Ele parte do 
célebre texto de Erich von Hornbostel “African Negro Music” e passa por 
colaborações de Kubik de 1961, Arom (1985), Rose Brandel (1959), Arthur M. 
Jones (1954), Richard Alan Waterman (1952), John Blacking (1955, 1958). 
Estes trabalhos baseiam-se em recortes parciais dos respectivos repertórios, 
mas são claros e unânimes em deixar consignada uma visão de complexidade 
na construção da música africana. Em seguida, são tratadas algumas peças 
de repertórios africanos comparáveis onde se pode tirar conclusões de outra 
ordem. 
 
Abstract: The present article aims to make a critical presentation of the first 
approaches of African rhythm. It starts with Erich von Hornbostel's famous 
"African Negro Music" and goes on to collaborations of Kubik (1961), Arom 
(1985), Rose Brandel (1959), Arthur M. Jones (1954), Richard Alan Waterman 
(1952) e John Blacking (1955). These works are based on partial cuts of the 
respective repertoires, but they are clear in assigning a vision of complexity in 
the construction of African music. Subsequently, a few pieces of comparable 
African repertoires are treated where one can draw conclusions from another 
order. 
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From Sketch to Score: A Listener’s Perspective 
Do esboço à partitura: a perspectiva do ouvinte  
 

Gretchen Horlacher (Indiana University, USA) 
 

Abstract:  
Stravinsky’s predilection for building large-scale musical compositions out of 
short repeating melodies marks him as a pioneer of musical modernism.  
Particularly striking are his habits of juxtaposing these short melodies with 
other repeating melodies with very different identities. Much of the literature 
focuses on the disparate and independent nature of such textures, hearing 
them as separated and deadlocked, unable to escape their repetitions, and 
having no goal. This scholarship has had great success in connecting 
Stravinsky’s new procedures with the more radical music of subsequent 
composers, whose music features more radical uses of time. 1 Listeners may 
experience breaks in continuity with a particular focus on the present tense, 
that is, as non-linear, as existing in the moment, or as “vertical.”2 
 
In my view, these static, discontinuous depictions seem incomplete and even 
simplistic. After all, Stravinsky’s melodies have shape: his tunes have 
identifiable intervallic shapes, goal pitches, and defining durational patterns, 
organizations that help us recognize them when they repeat.  Although these 
melodies can be short and are often varied, they still originate in, and depend 
upon, traditional concepts of melody, harmony, and pulsation. From these 
characteristics a listener can understand reiterations of fragments as open or 
closed, and more generally as implicative. 
 
Stravinsky’s sketches show how carefully he worked to order the repetitions of 
the melodies; in them we often see how he inserts or deletes the reiteration of 
a short melodic fragment as he creates larger sections from shorter materials. 
This working method suggests that he valued the order in which the varied 

                                                
1 Jonathan Cross, The Stravinsky Legacy (Cambridge:  Cambridge University Press, 1998).  
Cross connects Stravinsky’s music with such diverse figures as Messiaen, Carter, Birtwistle, 
and Andriessen.   
2 Jonathan Kramer’s landmark book The Time of Music (New York:  Schirmer Books, 1998) 
defines these temporalities, and his analysis of Stravinsky’s Symphonies of Wind Instruments 
focuses on these features. 
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repetitions occur, and that we might study how the series of repetitions can be 
heard as part of a larger whole, not simply as a series of discrete repetitions. 
 
In this talk I will discuss sketches from two of the composer’s works, the 1920 
Symphonies of Wind Instruments and the 1930 Symphony of Psalms, focusing 
on how the works were put together and how those methods can lead us to 
hear them as unique combinations of static repetition and forward-reaching 
connection. This interpretation portrays Stravinsky’s music as radical or 
modern not because it eschews continuity and connection, but because it 
places them in relation to their opposites: the music holds our interest because 
undeniable references toward continuity are dynamically coordinated (rather 
than subsumed) with the stasis and discontinuity.  From this vantage point, 
Stravinsky’s music becomes a commentary about the nature of time:  the 
music draws into relation the tension between time as it is punctuated by fixed 
reference and as it flows from one event to another.  It is quintessentially 
modern because of its inherent emphasis on multiple vantage points. 
 
 
Resumo expandido (com tradução de Adriana Lopes Moreira): 
A predileção de Stravinsky pela construção de composições musicais em 
larga escala, formadas a partir de breves melodias repetitivas, destaca-o 
como um pioneiro do modernismo musical. Particularmente notáveis são os 
seus hábitos de justaposição dessas melodias curtas com outras melodias 
repetidas, tendo cada uma delas identidades bem distintas. Boa parte da 
literatura enfoca a natureza distinta e independente de tais texturas, tendendo 
a ouvi-las como entidades separadas e que geram impasses, como entidades 
incapazes de escapar de sua teia de repetições e desprovidas de um 
direcionamento. Esse senso comum contribuiu, com sucesso, para a conexão 
dos novos procedimentos de Stravinsky com as obras musicais mais radicais 
de compositores que a ele se sucederam, música esta que forma as 
tendências mais extremas desse período3. Assim, os ouvintes podem 
vivenciar essas rupturas na continuidade focando, em sua percepção, 
particularmente o tempo presente, ou seja, experimentá-las como não-
lineares, como existentes no momento, ou como "verticais"4. 
 
Na minha opinião, essas representações estáticas e descontínuas parecem 
incompletas e até simplistas. Afinal, as melodias de Stravinsky têm uma 
configuração bem definida: suas linhas melódicas têm conformações 
intervalares identificáveis, suas alturas conduzem a um direcionamento e seus 

                                                
3 CROSS, Jonathan. The Stravinsky Legacy. Cambridge:  Cambridge University Press, 1998. 
Cross associa a música de Stravinsky com as de compositores tão diversos como Messiaen, 
Carter, Birtwistle e Andriessen. 
4 KRAMER, Jonathan. The Time of Music. New York:  Schirmer Books, 1998. Kramer define 
essas temporalidades e sua análise da Sinfonias para instrumentos de sopro de Stravinsky 
se concentra nessas características. 
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padrões de duração são definidos, e tais elementos organizativos nos ajudam 
a reconhecê-las quando aparecem repetidas. Embora essas melodias 
possam ser curtas e muitas vezes variadas, elas ainda se originam e 
dependem de conceitos tradicionais de construção melódica, harmônica e de 
pulsação. A partir dessas características, um ouvinte pode compreender as 
reiterações de fragmentos como abertas ou fechadas5 e, mais genericamente, 
como sendo implicativas. 
 
Os esboços de Stravinsky mostram como ele trabalhou cuidadosamente para 
ordenar as repetições das melodias; neles, muitas vezes vemos como 
Stravinsky insere ou elimina a reiteração de um curto fragmento melódico, 
como ele cria seções maiores a partir de materiais mais curtos. Este método 
de trabalho sugere que ele valorizou a ordem em que ocorrem as repetições 
variadas e que podemos verificar como a série de repetições pode ser ouvida 
como parte de um todo maior, e não simplesmente como uma série de 
repetições discretas. 
 
Nesta palestra trarei à discussão esboços de duas obras do compositor, a 
Sinfonias para instrumentos de sopro de 1920 e a Sinfonia dos Salmos de 
1930, enfocando meios de inter-relações entre essas duas Sinfonias e 
possibilidades desses métodos nos conduzirem à sua escuta como sendo 
combinações únicas que, ao mesmo tempo, são repetições estáticas e 
produzem conexões de longo e direcionado alcance. Essa interpretação 
retrata a música de Stravinsky como radical ou moderna, não por evitar a 
continuidade e a conexão, mas porque a coloca em relação aos seus opostos: 
a música mantém nosso interesse porque referências inegáveis à 
continuidade são dinamicamente coordenadas (e não subordinadas) com a 
estase e a descontinuidade. A partir deste ponto de vista, a música de 
Stravinsky torna-se um comentário sobre a natureza do tempo: a música 
relaciona a tensão entre o tempo como é pontuado pela referência fixa e como 
flui de um evento para outro. É quintessencialmente moderno devido à sua 
ênfase inerente em múltiplos pontos de vista. 
 

                                                
5 A terminologia aqui se refere ao movimento descendente por graus conjuntos que atinge 
uma “tônica” (fechado) e ao movimento que não segue esta premissa (aberto). 
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Performance and Analysis For a New Century  
Performance e análise para um novo século  
 

Jonathan Dunsby  
(Eastman School of Music, Rochester University, USA) 

 
Abstract:  
It is revealing that in most relevant quarters—certainly most US music theory 
circles—the standard designation ‘performance and analysis’ has become 
prevalent compared with alternatives. We might have expected this field to be 
called, in US terms, something like ‘theory and interpretive practice’; and a 
wider remit was signaled by the title ‘musical performance as creative practice’ 
of the major UK research project initiated in 2009. The relatively narrow focus 
of the standard designation is significant.  
Through a series of case studies I will argue here that it has often not been 
performance as such that is engaged by studies of this kind, but a 
disassembled practice, in which musicians tend to investigate only those 
elements of performance that can be measured, assessed, manipulated, and 
perhaps improved; in other words, they work on a partial or atomized 
representation of performance, thus always in danger of being called 
ivory-tower rather than real-life. Equally, the concentration on analysis, on the 
results of the application of what experts such as Henry Klumpenhouwer call 
the ‘technology’ of music theory, may be considered to have evaded a concrete 
engagement between interpretive practice and musical meaning in its deepest, 
inclusive senses.  
Ideally, we should rise to the challenge of exploring the most replete possible 
interactions of thought and deed when we contemplate the real-time 
interpretation of Western art music. Recent studies such as Nicholas Cook’s 
Beyond the Score: Music as Performance (Oxford University Press, 2013) and 
Edward Klorman’s Mozart’s Music of Friends: Social Interplay in the Chamber 
Works (Cambridge University Press, 2016) offer multiple, penetrating 
perspectives on these issues.  
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Resumo expandido (com tradução de Adriana Lopes Moreira): 

É revelador que, na maioria dos círculos relevantes - certamente na 
maioria dos círculos teóricos da música dos EUA - a designação padrão 
"análise e performance" tenha se tornado prevalente em comparação com 
enfoques alternativos. Poderíamos ter esperado que esse campo fosse 
chamado, nos termos estadunidenses, de algo como "teoria e prática 
interpretativa"; e um sentido mais amplo foi sinalizado pela intitulação 
"performance musical como prática criativa", delegada ao principal projeto de 
pesquisa do Reino Unido, iniciado em 2009. O foco relativamente estreito da 
designação padrão é significativo. 

Através de uma série de estudos de caso, argumentarei aqui que, 
muitas vezes, estudos deste tipo não se voltaram notadamente à performance 
como tal, mas a uma prática desmontada, na qual os músicos tendem a 
investigar apenas os elementos da performance passíveis de serem 
mensurados, avaliados, manipulado e, possivelmente, melhorados; em outras 
palavras, trabalham sobre uma representação parcial ou atomizada de 
performance, portanto correndo sempre o risco de operar em uma chamada 
torre de marfim, em vez de pautarem-se pela vida real. Da mesma forma, 
pode-se considerar que a concentração na análise, nos resultados da 
aplicação daquilo que especialistas como Henry Klumpenhouwer chamam de 
"tecnologia" da teoria musical, dissuadiu a formação de um compromisso 
concreto entre a prática interpretativa e o significado musical em seus sentidos 
mais profundos e inclusivos.  

Idealmente, devemos enfrentar o desafio de explorar as interações 
mais repletas de reflexões possíveis e mover-nos quando contemplamos a 
interpretação em tempo real da arte musical ocidental. Estudos recentes, 
como Beyond the Score: Music as Performance, de Nicholas Cook (Oxford 
University Press, 2013) e Mozart’s Music of Friends: Social Interplay in the 
Chamber Works, de Edward Klorman (Cambridge University Press, 2016), 
trazem perspectivas múltiplas e instigantes sobre essas questões. 
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Harmony and Voice Leading in the Music of 
Stravinsky 
Harmonia e vozes condutoras na Música de 
Stravinsky 
 

Joseph Straus (The City University of New York, USA) 
 

 
Abstract: Much of Stravinsky’s music elaborates two structural fifths 
separated by some interval. Typically, one of those fifths is deployed 
harmonically (with various possible harmonic fillings) and the other is deployed 
melodically as a perfect fourth (with various possible melodic fillings). The 
harmony and voice leading of Stravinsky’s music thus often prolongs a 
fundamentally bi-quintal structure.  In this conference, I will present that 
theoretical model and apply it to a variety of Stravinsky’s compositions 
from Petrushka (1911) to Agon (1957). 
 
Resumo (com tradução de Adriana Lopes Moreira): Boa parte da música de 
Stravinsky elabora duas quintas estruturais separadas por algum intervalo. 
Tipicamente, uma dessas quintas é desdobrada harmonicamente (havendo 
vários preenchimentos harmônicos possíveis) e a outra é desdobrada 
melodicamente, formando uma quarta justa (havendo vários preenchimentos 
melódicos possíveis). Assim, a harmonia e as vozes condutoras da música de 
Stravinsky muitas vezes prolongam uma estrutura fundamentalmente bi-
quintal. Nesta conferência, apresentarei esse modelo teórico, aplicando-o a 
uma variedade de composições de Stravinsky, que se estende de Petrushka 
(1911) a Agon (1957). 
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O relacionamento simbiótico entre análise e 
performance musical 
The symbiotic relationship between musical analysis 
and performance 
 

Cristina Gerling (UFRGS) 
 

 
Resumo: Nesta apresentação quero demonstrar que a atividade analítica 
permeia minha atividade pianística.  No final dos anos 1960 tinha aulas de 
análise, sobretudo  das invenções, prelúdios e fugas de Bach,  com Camargo 
Guarnieri e data desta época a sua revelação sobre a estreita ligação entre a 
Fuga em mi menor do Primeiro Volume do Cravo Bem Temperado e a Fuga 
da sua Sonatina nº 3 de 1937 (Gerling, Revista Debates n. 7 (2004). 
Posteriormente com Esther Scliar, passei a trabalhar sistematicamente as 
questões de análise melódica, harmônica e rítmica, o que veio a concorrer 
para o processo de memorização. Décadas mais tarde, este trabalho iniciado 
nos anos 1970 teve continuidade deliberada através da aplicação do 
Protocolo Chaffin (Chaffin et al, 2002). Desta aplicação da análise surgiram 
trabalhos publicados nacional e internacionalmente (Gerling, 2013, 2014). Em 
acréscimo, devo acrescentar a profunda influência da análise schenkeriana 
no meu processo de estudo, processo este iniciado nos anos 1970 com o Prof. 
Ernest Oster e solidificado ao longo da minha trajetória (Gerling, 1989, 1990, 
2013). Seria incompleto deixar de mencionar o envolvimento com a música 
brasileira e latinoamericana e as análises realizadas neste repertório não 
como preparação para performance mas como decorrência da audição 
acurada (close hearing, Cook, 2014). Por ultimo e seguindo esta linha de 
audição acurada, sigo trabalhando também com a análise de gravações 
(Gerling & Matschulat, no prelo). 
 
Abstract: During this presentation I plan to show how the analytical activity 
permeates my pianistic and pedagogical trajectory. From the late 1960’s 
Camargo Guarnieri analyzed J.S.Bach’s keyboard works, mostly Inventions, 
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Preludes and Fugues. At some point he revealed the connection between 
WTC I E minor Fugue and the Fugue on his own Sonatina nº 3 from 1937 
(Gerling, Revista Debates n. 7 (2004). Later, as a student of Esther Scliar, I 
had the opportunity to deal systematically with melodic, harmonic and rhythmic 
aspects; an activity that contributed to the memorization of a vast pianistic 
repertoire. Decades later, this kind of work was reactivated on a deliberate 
bases with the application of the Chaffin Protocol (Chaffin et al, 2002).  The 
results have been presented at national and international conferences 
(Gerling, 2013, 2014). In addition, I must mention the profound and lasting 
influence of my studies of Schenkerian analysis with Ernest Oster. From the 
1970’s this particular approach to analysis has been central to my playing and 
my teaching of the piano. In fact, it spans my trajectory as an active pianist and 
music teacher (Gerling, 1989, 1990, 2013). On the other hand, it would be 
incomplete not to mention my involvement with Brazilian and Latin American 
Music along with the analyses of this repertoire that emerged as the result of 
accurate hearing (Cook, 2014). Lastly and following this line of accurate 
hearing, there will be a discussion of works resulting from analyses of 
performances, that is, the analyses of recordings (Gerling & Matschulat, in 
press). 
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MESA-REDONDA 1: Transdução e transcodificação: análise 
musical mediada por computadores” 
ROUNDTABLE 1: Transduction and transcoding: computer-
mediated musical analysis 
 
O uso do computador na recriação do processo 
de análise musical  
The use of the computer in re-enacting the music 
analytical process 
 

Stéphan Schaub (NICS-UNICAMP) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo: Durante a minha intervenção vou definir a análise musical como 
englobando qualquer atividade que tenha como objetivo afetar a forma como 
se ouve um determinado desdobramento sonoro. Embora a escuta atenta de 
uma performance ao vivo dentro dos limites da apreciação pessoal pode ser 
considerada como pertencendo ao seu âmbito, é somente com a intenção de 
compartilhar as próprias observações, fazê-las de uma forma inteligível para 
os outros, que tal atividade torna-se análise musical no sentido pleno do 
termo. No entanto, assim que esta exigência é introduzida, a mediação de 
toda uma gama de componentes tecnológicos, tanto conceituais (teóricos) 
como materiais (extensões físicas de nossos corpos e mentes) se tornam 
inevitáveis. Atualmente, o computador tem "absorvido" muitas 
dessas tecnologias (notação, gravação...). Defenderei a ideia de que a sua 
utilização como instrumento de análise musical pode ser portanto considerada 
como mera continuação de técnicas  do passado. No entanto, abordagens 
inteiramente novas também podem ser imaginadas. Dentre estas, discutirei a 
inclusão da “recriação" da atividade analítica no próprio tecido de sua 
transmissão. 
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Abstract: During my intervention I’ll define music analysis as encompassing 
any activity aiming at affecting the way one hears a particular musical 
unfolding. While the attentive listening of a live performance within the confines 
of one’s personal appreciation could thus be considered as falling within its 
realm, it is only with the intend to share one’s finding, to give them a form that 
is intelligible for others, that such activity becomes music analysis in the full 
sense of the term. However, as soon as this exigency is introduced, the 
mediation of a whole array of technological components, both conceptual 
(theoretical) and material (physical extensions of our bodies and minds) 
become inevitable. Nowadays, the computer has “absorbed” many of these 
technologies (notation, recording…). I will defend the idea that its use as a tool 
in music analysis can thus be considered as a mere continuation of past 
techniques. Nevertheless, entirely new approaches can also be imagined. I 
will discuss, amongst these, the inclusion of the “re-enactment” of the 
analytical activity into the very fabric of its transmission. 
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MESA-REDONDA 1: Transdução e transcodificação: análise 
musical mediada por computadores” 
ROUNDTABLE 1: Transduction and transcoding: computer-
mediated musical analysis 
 
Da transdução acústica à representação sonora 
digital: parâmetros sonoros analisáveis e efeito 
da resolução  
From acoustic transduction to digital sound 
representation: analyzing sound parameters and 
resolution effect 
 

Regis Rossi (USP) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo: O estágio da análise semântica de qualquer material musical 
gravado é inevitavelmente precedido por um estágio de transdução do sinal 
acústico e sua conversão apropriada em um formato digital processável. Esta 
apresentação discorrerá sobre o impacto que tem a resolução de tempo e 
frequência na representação do sinal, e que parâmetros sonoros são 
comumente usados em descritores de sinais sonoros. 
 
Abstract: The stage of semantic analysis of any recorded musical material is 
inevitably preceded by a stage of transduction of the acoustic signal and its 
appropriate conversion into a processable digital format. This presentation will 
discuss the impact of time and frequency resolution on the signal 
representation, and which sound parameters are commonly used in sound 
descriptors. 
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MESA-REDONDA 1: Transdução e transcodificação: análise 
musical mediada por computadores” 
ROUNDTABLE 1: Transduction and transcoding: computer-
mediated musical analysis 
 
Criação e análise musicais a partir do estudo 
de processos cognitivos 
Musical creation and analysis from the study of 
cognitive processes 
 

Jônatas Manzolli (NICS-UNICAMP) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo: A motivação da nossa palestra está relacionada ao ponto de vista 
de Iannis Xenakis: "Não acho que qualquer tentativa de considerar a música 
como uma linguagem pode ser bem-sucedida. A subestrutura da música está 
muito mais próxima da subestrutura do espaço e do tempo. A música é mais 
pura e muito mais próxima das categorias da mente". Essa perspectiva 
expressa desdobramentos e avanços atuais do conhecimento musical e da 
sua interação com outras áreas, principalmente, Cognição e Ação e 
Neurociência. A palestra discute um estudo sobre criação e análise com 
suporte computacional, em linha com esse ponto de vista. Uma metodologia, 
na qual um conjunto de interfaces e dispositivos, alocados num laboratório 
imersivo, foram utilizados para gerar informação a partir do movimento, da 
imagem e do som. 
 
Abstract: Starting upon a quotation from the Greek composer Iannis Xenakis: 
“I do not think that any attempt to consider music like a language can be 
successful. The sub-structure of music is much closer to the sub-structure of 
space and time. Music is purer, much closer to the categories of the mind”. 
This perspective expresses current developments and advances in 
musicological studies and its interaction with other disciplines, mainly 
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Cognition and Action and Neuroscience. The talk discusses a study of creation 
and analysis with computational support, in line with this point of view. A 
methodology, in which a set of interfaces and devices, allocated in an 
immersive laboratory, were used to generate information from the movement, 
the image and the sound. 
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MESA-REDONDA 2: Estratégias para a análise de música antiga 
ROUNDTABLE 2: Strategies for analyzing ancient music 
 

 
A invenção musical em Der vollkommene 
Capellmeister (“O mestre-de-capela perfeito, 
1739), de Johann Mattheson 
Musical Invention in Der vollkommene Capellmeister 
(“The Perfect máster-of-chapel”, 1739”), by Johann 
Mattheson 
 

Mônica Lucas (USP) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo: No mundo Reformado dos sécs. XVII e XVIII, autores de tratados 
sobre a composição musical, disciplina conhecida na época como musica 
poetica, emprestaram a sistemática e a terminologia de oratórias e de poéticas 
greco-latinas. A descrição mais abrangente e detalhada desta concepção 
musical está apresentada nos escritos de Johann Mattheson (1681-1764), 
músico, diplomata e homem de letras. Dentre suas obras, seu último tratado 
musical, Der vollkommene Capellmeister ("O Mestre-de-Capela Perfeito", 
1739), contém a exposição mais completa disponível acerca da musica 
poetica. Concentrar-nos-emos, neste artigo, na primeira etapa da composição 
musical - inventio -, de modo a examinar mais profundamente o débito de 
Mattheson para com a instituição retórica latina. 
 
Abstract: In the Reformed world of the Seventheenth and Eighteenth 
Centuries, authors of texts that became known as musica poetica published 
manuals whose systemizing, theoretical and terminological basis was 
borrowed from Latin rhetorics and poetics. The most comprehensive and 
detailed description of this musical conception is presented in the writings of 
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Johann Mattheson (1681-1764), musician, diplomat and man of letters. Among 
his works, his last musical treatise, Der vollkommene Capellmeister ("The 
Perfect Master-of-Chapel", 1739), contains the most detailed account 
available about musica poetica. In this article, we will focus on the first stage 
of musical composition - inventio - in order to further examine Mattheson´s 
debit towards the Latin rhetoric institution. 
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MESA-REDONDA 2: Estratégias para a análise de música antiga 
ROUNDTABLE 2: Strategies for analyzing ancient music 
 

 
Hermenêutica e Análise Musical 
Hermeneutics and Musical Analysis 
 

Cassiano Barros (UNIMEP) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo: Trago para esta mesa de debate considerações referentes à 
hermenêutica como princípio metodológico orientador do processo de análise 
da música antiga. Esse processo, porquanto objetive compreensões da obra 
musical analisada, busca reconhecer, a partir de diferentes horizontes de 
sentido, inclusive aquele relativo ao contexto de origem da obra, sentidos 
ocultos pelo distanciamento sócio-histórico. Considerando que não seja 
possível aceder à intencionalidade mais íntima de um compositor ou alcançar 
o sentido primeiro de uma obra – se é que ele existe –, ainda podemos 
analisar os recursos e artifícios utilizados, que desempenham uma função 
dentro de um sistema maior e complexo do qual tomam seu sentido. Antes 
mesmo de explorar os aspectos pessoais da vida de um compositor, trata-se 
de compreender como os princípios, valores, ideias e conceitos vigentes no 
contexto de produção de cada obra participam de sua elaboração, não de 
modo isolado, mas por meio da reprodução, apropriação ou contestação de 
processos e discursos. 
 
Abstract: I bring to this debate considerations about hermeneutics as a 
methodological principle that guides the process of analysis of the ancient 
music. This process, inasmuch as it aims comprehensions of the analyzed 
piece of music, seeks to recognize, from different horizons of meaning, 
inclusive that related to the context of origin of the piece, hidden meanings by 
the socio-historical distance. Considering that it is not possible to access to the 
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most profound intentionality of a composer or to achieve the first meaning of a 
piece of music – in case that it really exists – we can still analyze the resources 
and the used artifices, that play a role inside a bigger and more complex 
system from where they take their meaning. Even before exploring the 
personal aspects of a composer’s life, we have to deal with the comprehension 
of how principles, values, ideas and concepts present in the context of 
production of each work of art participate of its elaboration, not in isolation, but 
by means of reproduction, appropriation or contestation of processes and 
discourses. 
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MESA-REDONDA 2: Estratégias para a análise de música antiga 
ROUNDTABLE 2: Strategies for analyzing ancient music 
 

 
Ferramentas analíticas para a polifonia imitativa 
do século XVI 
Analytical tools for the 16th century imitative 
polyphony 
 

Marcos Pupo Nogueira (UNESP) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo: O tema da minha participação nesta mesa representando o Grupo 
de Pesquisa, “Teorias da Música”, é a apresentação de ferramentas analíticas 
para a música polifônica imitativa do século XVI, definidas pelo conceito de 
‘agrupamento sonoro pleno’ e que contemplam aspectos cadencias, de modo 
e estrutura imitativa. Desenvolver tal conceito é entender que a música 
polifônica imitativa, especialmente a do século XVI, não se deixa analisar 
apenas por suas vozes individuais, mas por todo o complexo textural 
polifônico. Nesse sentido não existem melodias, pois é a relação entre as 
vozes que representa a ideia da composição. Somente enquanto portadoras 
de ideias motívicas a melodia importa, pois é nela que os motivos são 
inicialmente discerníveis. Mesmo assim, quando compostas, as melodias não 
são concebidas como entidades isoladas, mas sim dentro de um ambiente 
textural que está presente na imaginação do compositor e deste modo ao se 
criarem figuras e gestos melódicos estes são medidos pelo potencial de 
estabelecerem relações entre as vozes. O objetivo do uso das ferramentas 
analíticas propostas aqui é classificar e qualificar as inter-relações propostas 
pelo princípio de imitação dentro de um espaço virtualmente tridimensional. 
 
Abstract: The object of the participation in this Conference as lieder of the 
Research Group, "Theories of Music", is the presentation of analytical tools for 
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polyphonic music imitative of century XVI, as defined by the concept of 'Full 
Sonorous Grouping' that contemplates aspects of cadences, mode and 
imitative structure. To develop such a concept is to understand that imitative 
polyphonic music, especially that of the sixteenth century, is not only analyzed 
by its individual voices but throughout the polyphonic textural complex. In this 
sense there are no melodies, because it is the relationship between the voices 
that represents the idea of composition. Only as carriers of motive ideas does 
melody matter, for it is in it that motives are initially discernible. Even so, when 
composed, melodies are not conceived as isolated entities, but rather within a 
textural environment that is present in the composer's imagination, and thus in 
creating melodic figures and gestures these are measured by the potential of 
establishing relationships between the voices. The purpose of using the 
analytical tools proposed here is to classify and qualify the interrelations 
proposed by the imitation principle within a virtually three-dimensional space. 
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MESA-REDONDA 3: Transformações triádicas: expansão tonal, 
ciclicidade e simetria  
ROUNDTABLE 3: Triadic transformations: tonal expansion, cyclicity 
and symmetry 
 
Considerações sobre análise neorriemaniana 
assistida por computador 
Considerations on computer-aided neorriemanian 
analysis 
 

Carlos Almada (UFRJ) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo: Nesta comunicação é apresentado o software multifuncional 
TonnetzKopp, desenvolvido para análise algorítmica baseada em princípios 
da Teoria Neorriemaniana (de acordo com a visão de David Kopp, 2002), a 
partir de um conceito original – o vetor "K". Dada uma sequência de tríades, o 
software retorna quatro resultados: (a) relações de parcimônia idealizada 
entre as vozes; (b) plotagem dos acordes em uma Tonnetz; (c) análise 
harmônico-formal da sequência com a determinação das operações 
aplicadas, considerando níveis hierárquicos de organização (no formato de 
network diagram); (d) plotagem das trajetórias tonais percorridas, calculadas 
através de relações trigonométricas das operações sobre a Tonnetz. 
 
Abstract: This lecture introduces the multi-functional software TonnetzKopp, 
intended to algorithmic analysis based on principles of the Neo-Riemannian 
theory (after David Kopp, 2002) from an original concept – the vector "K". 
Given a sequence of perfect triads the software returns four analytical results: 
(a) the idealized parsimonious relations between the voices; (b) plotting of 
chords on a Tonnetz; (c) formal-harmonic analysis of the sequence displaying 
the applied operations by considering hierarchical levels of organization (as 
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network digrams); (d) plotting of the tonal trajectories, calculated by 
trigonometrical relations of the operations on the Tonnetz. 
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MESA-REDONDA 3: Transformações triádicas: expansão tonal, 
ciclicidade e simetria  
ROUNDTABLE 3: Triadic transformations: tonal expansion, cyclicity 
and symmetry 
 
Procedimentos simétricos em contextos de 
expansão tonal: um estudo de caso  
Symmetric procedures in tonal expansion contexts: 
a case study 

Maurício de Bonis (UNESP) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo: A abordagem de procedimentos simétricos em contextos de 
expansão tonal se situa em um cruzamento de influências entre esse 
repertório e o pensamento serial e dodecafônico. Esse cruzamento traz o risco 
de se incorrer em uma aplicação de ferramentas de forma desconectada de 
sua função primeira, se forem adotados elementos referenciais de um sistema 
musical na abordagem de outro que tenha premissas distintas. As ferramentas 
analíticas e composicionais engendradas por Henri Pousseur em sua crítica 
ao serialismo, do qual ele mesmo fora um expoente central, situam-se em uma 
superação dessa dicotomia. Pousseur vislumbra uma apreciação dessa 
mesma referencialidade como um dado latente em boa parte do repertório, ao 
mesmo tempo em que propõe um aparato técnico para o que ele concebe 
como um enriquecimento poético e semântico no processo de composição - 
como pode ser observado na aplicação rigorosa dessas ferramentas em sua 
obra Vue sur les jardins interdits. 
 
Abstract: Approaching symmetrical procedures in contexts of tonal expansion 
sets one in a crossroads of influences between this repertoire and serial and 
dodecaphonic thought. This crossroads brings the risk of applying tools in 
discrepancy with their primary function, if referencial elements of one musical 
system are adopted in the approach of another system with distinct premises. 

4º encontro internacional de teoria e análise m
usical

4th international m
eeting of m

usic theory and analysis

ECA/USP, São Paulo (7-9/jun/2017)

33



 

 

The analytical and compositional tools engendered by Henri Pousseur in his 
critique of serialism, in which he was one of the main exponents, are situated 
in an overcoming of this dichotomy. Pousseur envisions an appreciation of this 
referentiality as latent data in several works, proposing at the same time a 
technical apparatus for what he conceives as a poetic and semantic 
enrichment of the composition process - as can be seen in the rigorous 
application of these tools in his piece Vue sur les jardins interdits.  
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MESA-REDONDA 3: Transformações triádicas: expansão tonal, 
ciclicidade e simetria  
ROUNDTABLE 3: Triadic transformations: tonal expansion, cyclicity 
and symmetry 
 
Causa ou consequência? O papel da simetria na 
organização harmônica da música do início do 
século XX  
Cause or consequence? The role of symmetry in the 
harmonic organization of music in the beggining of 
the 20th century 
 

Paulo de Tarso Salles (USP) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo: É possível encontrar simetria em diversos níveis do material musical 
empregado em obras do modernismo do começo do século XX, servindo 
como pano de fundo para estilos tão díspares como Debussy, Webern, 
Milhaud, Villa-Lobos, etc. Seria a simetria uma meta buscada por esses 
compositores ou esse é um dado inerente em função da estrutura do próprio 
sistema temperado e dos ciclos intervalares que o atravessam?  
 
Abstract: Symmetry is found in many levels of musical material used in 
modernist works in the beggining of the 20th century, acting as a background 
to so many different styles like those of Debussy, Webern, Milhaud, Villa-
Lobos, etc. Would symmetry be a goal for these composer or it is just an 
intrinsic part of the tempered system and the interval cycles that pass through 
it? 
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MESA-REDONDA 4: Análise musical e processo composicional 
ROUNDTABLE 4: Musical analysis and compositional process 
 
Análise, composição e pensamento transdutivo* 
Analysis, composition and transductive thought* 
 

José Henrique Padovani (IA/NICS - UNICAMP) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo expandido:  

Em L'individuation: à la lumière des notions de forme et d'information 
(2005[1958]), Gilbert Simondon apresenta uma nova perspectiva  relativa à 
ontogênese a partir de processos de individuação: sejam aqueles de natureza 
físico-química que resultam em cristais a partir de soluções sobressaturadas, 
sejam aqueles de natureza biológica dos quais emergem os seres vivos, 
sejam aqueles de natureza técnica dos quais resultam artefatos, máquinas e 
objetos técnicos, seja aqueles de natureza psíquica que possibilitam a 
percepção e a “invenção da forma”.  

Cristal, ser vivo, objeto técnico e percepção não surgem, segundo 
essa perspectiva, a partir do esquema aristotélico do hilemorfismo (que 
                                                
* Referências/references:  
BERIO, L. Poetics of Analysis. In: Remembering the future. Cambridge, Mass.; London: 
Harvard University Press, 2006. p. 122–141.  
PADOVANI, José H. Acerca da transdução: princípios técnicos, aspectos teóricos e 
desdobramentos. In: XXIV Congresso da ANPPOM, 2014, São Paulo. Anais do XXIV 
Congresso da ANPPOM, 2014. v. 1. p. 1-9. 
PADOVANI, José H. The solfège of technical objects: a few notes on the potential contribution 
of Simondon to sound studies and arts. In: Proceeding of the Sonolgia 2016 - out of Phase. 
2016. (no prelo) 
SIMONDON, G. Du mode d’existence des objets techniques. Paris: Aubier, 1989.  
SIMONDON, G. Imagination et invention (1965-1966). Chatou (Yvelines): Éditions de la 
transparence, 2008.  
SIMONDON, G. L’individuation: à la lumière des notions de forme et d’information. [s.l.] 
Editions Jérôme Millon, 2005.  
VELLOSO, J. H. P. Música e técnica: reflexão conceitual, mecanologia e criação musical. 
Campinas: Instituto de Artes da Unicamp, 2013. 
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explica indivíduos pela junção de uma “forma” e uma “matéria” igualmente 
abstratas) e nem podem ser explicados, por outro lado, a partir de uma 
apreensão substancialista que, a partir da ideia de mônada ou de concepções 
ontológicas análogas, tomam o indivíduo, termo do processo de individuação, 
como dado a priori. A individuação, para Simondon, desenvolve-se desde um 
sistema pré-individual metaestável como a “resolução de um conflito” a partir 
da propagação de uma informação que é estruturadora. Tal processo 
dinâmico que a caracteriza é dado pelo que o filósofo denomina por 
transdução. 

Nós entendemos por transdução uma operação física, 
biológica, mental, social, pela qual uma atividade se propaga 
ponto a ponto no interior de um domínio, fundando tal 
propagação sobre a estruturação de um domínio de lugar em 
lugar: cada região da estrutura constituída serve à região 
seguinte como princípio de constituição, de maneira que uma 
modificação se estende assim progressivamente ao mesmo 
tempo que essa operação estruturante. (SIMONDON, 
2005[1958]): 27, t.n.) 

 
Assim, se por um lado a transdução surge como conceito a partir de 

modelos claramente relacionados à física – como os cristais em soluções 
sobressaturadas – e às técnicas – como no caso dos transdutores 
eletroacústicos e das válvulas eletrônicas – o filósofo conduz sua reflexão até 
desenvolver a noção de método transdutivo e pensamento transdutivo. A 
transdução, enquanto forma de pensamento (mais do que modalidade lógica) 
é contraposta não apenas à indução e à dedução mas, também, à própria 
noção epistemológica de dialética. 

 
No pensamento transdutivo, não há resultado de uma 
síntese, mas somente uma relação sintética complementar; a 
síntese não se efetua; ela não é jamais alcançada; não existe 
ritmo sintético porque a operação de síntese não sendo 
jamais efetuada não pode tornar-se o fundamento de uma 
nova tese. 
Segundo a tese epistemológica que nós defendemos, a 
relação entre os diferentes domínios do pensamento é 
horizontal. Ela é uma questão de transdução, isto é, não de 
identificação ou hierarquização, mas de repartição contínua 
segundo uma escala indefinida. (SIMONDON, 2005[1958]: 
111, t.n.) 

 
Enquanto em trabalhos anteriores procurei abordar a potencial 

contribuição das ideias de Simondon para tratar de objetos técnicos voltados 
à criação musical (VELLOSO, 2013; PADOVANI, 2014) e defendi a 
necessidade de um solfejo dos objetos técnicos (PADOVANI, 2016), 
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procurarei aqui delinear a potencial contribuição do conceito de método e de 
pensamento transdutivo para reavaliar não apenas as práticas analíticas e as 
concepções epistemológicas a elas subjacentes como, também, apontar para 
a potencial aproximação entre análise e criação. Mais que uma reavaliação 
meramente conceitual, o deslocamento epistemológico desencadeado por 
Simondon nos permite entrever uma poética da composição – e, retomando 
Berio (2006), uma poética da análise – que, considerando sua contribuição a 
respeito da individuação, da tecnologia, da imaginação e da invenção seja, 
também, uma poética da transdução. 
 
Abstract:  
In L'individuation: à la lumière des notions de forme et d'information 
(2005[1958]), Gilbert Simondon presents a new perspective of ontogeneses 
from the processes of individuation: be they physical-chemical processes such 
as those that result in crystals from supersaturated solutions, be they biological 
processes such as those that give rise to living beings, be they technical 
processes that yield artifacts, machines and technical objects, be they 
psychological processes that make possible the perception and the “invention 
of form”. 
Crystal, living being, technical object and perception do not arise to existence, 
according to this perspective, from the hylomorphic aristotelic scheme (that 
accounts individuals as the combination of equally abstract “form” and a 
“material”) and cannot also be properly explained, from a substantialist 
approach, that from the concept of monad or other similar ontological notions, 
take the individual, final term of the individuation process, as granted. 
Individuation, to Simondon, develops from a pre-individual metastable system 
as the “resolution of a conflict” with the propagation  of an information that has 
a structuring  behavior. Such a dynamical process is what the philosopher 
understands by transduction. 

 
We understand by transduction a physical, biological, mental, 
social operation by which an activity propagates itself from 
point to point within a domain, founding such propagation on 
the structuring of a domain from place to place: each region 
of the established structure servers to the next region as its 
principle of constitution, so that a transformation extends 
progressively at the same time as this structuring operation. 
(SIMONDON, 2005[1958]: 27, my transl.) 

 
At first the term transduction arises as a concept closely linked to 

physical models – e.g., crystals in supersaturated solutions – and technical 
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models – e.g., the electroacoustic transducers and the electronic tubes – the 
philosopher conducts his considerations until he comes to the notion of 
transductive method and transductive thought. Transduction, as a thought 
form (more than a logical procedure), is differentiated not only from induction 
and deduction but, also, to the very epistemological notion of dialectics.  

In the transductive thought, there is no result of a synthesis, 
but, only, a complementary synthetic relationship; the 
synthesis does not take place; it is neve achieved; there is no 
synthetic rhythm because the synthesis operation, never 
being fulfilled, cannot become the basis of a new thesis. 
According to the epistemological thesis that we support, the 
relationship between different thought domains is horizontal. 
It is subjected to transduction, i.e., not to identification and to 
hierarchization, but to continuous distribution according to on 
an indefinite scale. (SIMONDON, 2005[1958]: 111, my transl.) 

 
While in previous works I have discussed the potential contribution of 
Simondon's ideas to deal with technical objects applied to musical creation 
(VELLOSO, 2013; PADOVANI, 2014) and supported the relevance of a 
solfège of technical objects (PADOVANI, 2016), in this presentation I will 
discuss the potential contribution of the concepts of transductive method and 
transductive thought to reevaluate not only the analytical practices and the 
epistemological notions related to them but, also, to underline their relevance 
to the approximation of analysis and creation. More than just a simply 
conceptual reevaluation, the epistemological shift unleashed by Simondon 
allows us to glimpse a poetics of composition – and, remembering Berio (2006) 
– a poetics of analysis that, taking into account his contributions on topics such 
as individuation, technology, imagination and invention, may be, also, a 
poetics of transduction. 
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MESA-REDONDA 4: Análise musical e processo composicional 
ROUNDTABLE 4: Musical analysis and compositional process 
 
O artífice platônico e a criação musical 
The platonic craftsman and musical creation 

Maurício Dottori (UFPR) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo: Há entre o momento da criação do objeto artístico e o momento da 
sua percepção, um instante psicológico único, quando o criador volta-se para 
sua obra — que ainda não completou sua objetificação e permanece 
momentaneamente ligada ao sujeito que a cria — e a julga. É um momento 
único, e de importância fundamental para o artista, mas também para o 
filósofo da arte, a ponto de Merleau-Ponty ter sempre duvidado que a filosofia 
pudesse oferecer uma descrição da experiência vivida que pudesse revelar o 
surgimento do sentido, antes que as objetivações e interpretações tomassem 
conta: só os artistas capturam este momento, como se estes pudessem 
expressar aquilo que para o filósofo permanecerá sempre um segredo 
inacessível ou um mistério. É um momento, pois, que escapa absolutamente 
às análises que se possam fazer após a objetificação, mas que está presente 
na descrição que Platão faz daquilo que ele chama, no Timeu, de chôra. A 
chôra platônica — que Aristóteles com esforço traduziria como “matéria” — e 
que está entre a essência inteligível, una e não-gerada, e aquilo que existe, é 
visível e gerado, é “receptáculo de todo o visível, e devemos chamá-lo uma 
idéia invisível e sem forma”, que “tudo recebe em si e que participa num modo 
obscuro, difícil de compreender, do inteligível”. “Signo”, por excelência, 
daquilo “cuja significação é irredutível ao conceito e que, entretanto, nos atrai 
e nos empenha”, a difícil noção de chôra sugere uma possibilidade de 
compreensão do momento em que a música adquire, por assim dizer, “vida” 
como forma dinâmica através do julgamento reflexivo de quem a cria. 
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Abstract: Between the moment of creation of an artistic object and the 
moment of its perception, there is a unique psychological instant, when the 
creator turns himself toward his work — which is  still to complete its 
objetification and stands momentarily linked to the subject who creates it — 
and judges it. This is a singular moment, and of paramount importance for the 
artist, as well as for the art philosopher, so that Merleau-Ponty always doubted 
that philosophy could offer a description of lived experience that would disclose 
the emergence of meaning, before objectivations and interpretations would 
take over: only artists capture this moment, as if they could express something 
that for the philosopher might remain an  inaccessible secret or a mistery. It is 
a moment, therefore, that absolutely eludes analyses that are possible after 
objectivation, a moment which however is present in the description Plato 
makes, in the Timaeus, of somewhat he calls chôra. The Platonic chôra — 
which Aristoteles struggled to translate as “matter” — is something between 
the inteligible, ungenerated, self-identical essence and that that exists, is 
visible and subject to becoming, the chôra is the “receptacle of everything that 
is visible, and we should call it an invisible, form-less idea", that is “all-
receptive, and in some most perplexing and most baffling way partaking of the 
intelligible”. “Sign”, par excellence, whose “signification is irreducible to a 
concept, which however lures and engages us”, the challenging notion 
of chôra suggests a possibility of understanding the moment when music 
acquires, as it were, “life” as a dynamic form by means of the judgement of 
whoever creates it. 
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MESA-REDONDA 4: Análise musical e processo composicional 
ROUNDTABLE 4: Musical analysis and compositional process 
 
Pensando a música em seu movimento  
To think music in the movement 

Silvio Ferraz (USP) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo: De certo modo grande parte das práticas de análise musical 
seguem até os dias de hoje os preceitos de Guido Adler em seu longo artigo O 
escopo, o método e foco da musicologia, ponto de fundação da musicologia 
sistemática e da análise musical. Para Adler a obra a ser analisada deve já 
estar realizada, estar organizada em tons e preferencialmente sobre um 
suporte como a partitura. Só sob tal situação seria possível “investigar e 
encontrar” algumas leis de coerência tonal (aqui dizendo respeito à 
organização dos Töne, das notas) e temporal, encontrar as bases de uma 
“estética da arte do tom”, encontrar elementos para “uma pedagogia e didática 
(através da compilação das leis...)” e “examinar e comparar [músicas] com 
propósito etnográfico”. O interesse inaugural de Adler e o modo de 
pensamento do final do século XIX, seu artigo é de 1885, justificam tal 
colocação face ao que Hanslick estava também observando quanto a leituras 
mal fundadas da música. No entanto, como incluir na análise musical a 
dinâmica que é própria à realização da composição? Como pensar a análise 
não mais enquanto uma musicologia, mas uma prática da escrita em que 
decisão podem ser tanto projetadas quanto locais e episódicas, onde a forma 
nem sempre é uma determinante a priori, bem como os modos de organização 
das notas e dos sons? São estas questões que pretendo abordar nesta mesa 
tendo em vista a análise musical presente no trabalho de composição que 
tenha por base o princípio de recursividade própria de um pensamento 
algorítmico. 
Abstract: In a certain way Guido Adler’s precepts to systematic musicology 
and musical analysis, proposed in his article “The scope, method and the aim 
of musicology” remain just today as the former bases in musical studies. The 
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idea that to be analyzed music must be finished, organized in tones and 
registered in a score are always considered, even when using new strategies 
to understand music, it performance and composition. Adler stated that only 
under some situation it was possible to “investigate and found” the laws of 
tonal (remembering that for him tonal is related not to tonality but to töne 
structure) and temporal coherence, the bases for an “aesthetic for the art of 
tone”, and even to find elements to “pedagogy and didactic” and to do 
“examination and comparison [of music] for ethnographic purposes”.  The 
inaugural interest in Adler's proposal and the fact that his article was written at 
the end of the nineteenth century (1885) is enough to understand his option of 
musical analysis devoted to stable and well-defined musical objects in 
opposition to "impressionist" lectures of his time.  If the bases of the analysis 
of fixed objects are well defined, how to analyze music as a dynamic object in 
time. How do we think about music analysis in the context of composition and 
live performance? In my reading, I propose the idea of algorithmic thinking as 
a way of thinking music in motion especially at the level of musical composition. 
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MESA-REDONDA 5: Ressignificação e análise da música no 
tempo 
ROUNDTABLE 5: Ressignification and analysis of music in time 

 
Percepção da música no decorrer do tempo 
como objetos de investigação analítica  
Perception of music in the course of time as objects 
of analytical investigation 

Adriana Lopes Moreira (USP) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo: Desde os anos 1990, algumas propostas que emergiram em 
períodos anteriores e pareciam estar tão sedimentadas que não suscitavam 
questionamentos têm sido reinterpretadas, gerando renovadas fontes de 
fundamentação analílica. Esse é o caso da assim chamada teoria 
transformacional neorriemanniana, das reflexões voltadas à organicidade 
rítmica vinculada à performance, que retomam a questão da métrica como 
uma espécie camada implícita formadora de uma organicidade textural, e o 
processo de reinterpretação dos elementos musicais no decorrer da audição 
de uma obra, ligado ao conceito filosófico de devir, em que o evento musical 
posterior qualifica o anterior. A respeito destes dois últimos, três livros têm 
sido referenciais - In the Process of Becoming de Janet Schmalfeldt (2011), 
Meter as Rhythm de Christopher Hasty (1997) e Rítmica de José Eduardo 
Gramani (1988), sendo o primeiro mais voltado à forma, o segundo, ao ritmo 
e o terceiro, é de ordem prática. São propostas que consideram 
fundamentalmente a performance e a percepção da música no decorrer do 
tempo como os objetos de investigação analítica. Nessa mesa redonda, 
iremos refletir sobre essa diretriz analítica. 
Abstract: Since the 1990s, some proposals that emerged in earlier periods 
and seemed to be so sedimented that they did not raise questions have been 
reinterpreted, generating renewed sources of analytical reasoning. This is the 
case of the so-called Neorriemannian transformational theory. It is also the 
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case of the reflections focused on performance-related rhythmic organicity, 
which take up the question of metrics as a kind of implicit layer that forms a 
textural organicity. It is also the case of the process of reinterpretation of the 
musical elements during the hearing of a work, linked to the philosophical 
concept of becoming, in which the later musical event qualifies the previous 
one. Regarding the latter two, three books have been referential - In the 
Process of Becoming by Janet Schmalfeldt (2011), Meter the Rhythm by 
Christopher Hasty (1997), and Rítmica (Rhythmic) by José Eduardo Gramani 
(1988), the first one being more oriented to form, the second, to the rhythm, 
and the third is practical. They are proposals that fundamentally consider the 
performance and perception of music in the course of time as the objects of 
analytical investigation. At this roundtable, we will reflect on this analytical 
guideline. 
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MESA-REDONDA 5: Ressignificação e análise da música no 
tempo 
ROUNDTABLE 5: Ressignification and analysis of music in time 

 
Transformações do significado musical em 
contextos coletivos  
Transformations of musical meaning in collective 
contexts 

Guilherme Sauerbronn de Barros (UDESC) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo: A proposta desta palestra é aproximar o conceito de forma como 
devir, proposto por Janet Schmalfeldt em In The Process of Becoming: 
Analytic and Philosophical Perspectives on Form in Early Nineteenth-Century 
(2011), e a concepção de interpretação formulada por Luigi Pareyson em 
Estética: Teoria da Formatividade (1988). A ressignificação, componente 
inalienável do próprio ato de conhecer, consiste em uma interpretação 
contextual, processual, dinâmica e virtualmente inesgotável. Discutiremos a 
aplicabilidade do conceito de ressignificação para além da interpretação de 
uma obra particular por um determinado sujeito, procurando identificar 
situações em que as transformações do significado se dão em contextos 
coletivos, em lapsos de tempo históricos, afetando a compreensão de 
conceitos, estilos, técnicas e procedimentos musicais. 
Abstract: The purpose of this lecture is to approach the concept of becoming, 
proposed by Janet Schmalfeldt in In The Process of Becoming: Analytic and 
Philosophical Perspectives on Form in Early Nineteenth Century (2011), and 
the notion of interpretation formulated by Luigi Pareyson in Aesthetics: Theory 
of Formativity (1988). Resiginification, an inalienable component of the act of 
knowing itself, consists of a contextual, procedural, dynamic and virtually 
inexhaustible interpretation. We will discuss the applicability of the concept of 
resignification beyond the interpretation of a particular work by a particular 
subject, trying to identify situations in which the transformations of meaning 
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occur in collective contexts, in historical time lapses, affecting the 
understanding of concepts, styles, techniques and musical procedures. 
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MESA-REDONDA 5: Ressignificação e análise da música no 
tempo 
ROUNDTABLE 5: Ressignification and analysis of music in time 

 
Tempo e Devir na música contemporânea: 
L’Esprit des Dunes, de Tristan Murail, encontro 
da developping variation com a música 
contemporânea espectral?  
Time and Becoming in contemporary music: L'Esprit 
des Dunes, by Tristan Murail, encounter of 
developping variation with contemporary spectral 
music? 
 

Carole Gubernikoff (UNIRIO) 
Palestrante/Lecturer 

 
 
Resumo: Os conceitos de tempo e devir na música contemporânea são 
fundamentais para o entendimento de obras que transcendem o senso 
comum musical. Os compositores da música espectral se colocaram o dilema 
de ultrapassar os conceitos de tradicionais de harmonia e tempo. Na 
harmonia, pela incorporação de procedimentos eletrônicos e pela utilização 
de micro tonalismos. No tempo, pela incorporação do tempo processual 
originário da defração espectral. As primeiras obras, a harmonia espectral 
concorria para uma certa estaticidade harmônica, reforçando o interesse para 
o processo temporal. Em L’Esprit des Dunes, Tristan Murail enfrenta  a 
questão através da incorporação de desenvolvimentos que poderiam ser 
chamados de motívicos para a condução da escuta temporal1. 

                                                
1 Esta palestra amplia aspectos da perspectiva contida no artigo publicado por Carole Gubernikoff sob 
o título Gilles Deleuze/ Tristan Murail, L'Esprit des Dunes, une lecture musicienne, texto esse que integra 
o livro organizado por Criton e Chouvel, intitulado Gilles Deleuze, la pensée-musique (Paris: CDMC, 
2015). 
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Abstract: Time and Becoming are central concepts to the understanding of 
works that transcend the musical common sense. Spectral Music composers 
have placed themselves the dilemma of surpassing the traditional concepts of 
harmony and time. In harmony, by he incorporation of electronic devices and 
micro tonalism. In time by embodying the procedural time of spectral diffraction 
in it’s becoming. In early pieces, harmony derived from spectral analysis 
tended to be static, calling attention to temporal process. In L’Esprit de Dunes 
Tristan Murail faces the matter of incorporating developments that one could 
call motivic to lead temporal listening. 

                                                
This lecture expands aspects of the perspective contained in the article published by Carole Gubernikoff 
under the title “Gilles Deleuze/Tristan Murail, L'Esprit des Dunes, un lecture musicienne”, text that 
integrates the book organized by Criton and Chouvel, entitled Gilles Deleuze, the pensée-Musique 
(Paris: CDMC, 2015). 
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Simetria intervalar em Tom Jobim: 
Chovendo na Roseira, um legado de 
Villa-Lobos? 

Joel Albuquerque (USP) 
 

Resumo: Este trabalho toma como propósito a análise de 
Chovendo na Roseira de Tom Jobim, revelando a presença de 
padrões intervalares simétricos regendo a estruturação harmônica 
do início da obra. Tom Jobim não incorpora o grupo de artistas 
dedicados exclusivamente à música erudita, mas aparentemente 
esta canção elencada demonstra reverberações da proposta de 
aplicação da simetria intervalar, procedimento destacadamente 
recorrente em obras sinfônicas de músicos de vanguarda do início 
do século XX, entre os quais se alinhava também Villa-Lobos. 
Utilizaremos ferramentas de análise recorrentes para o estudo de 
obras pós-tonais, com destaque aqui para a aplicação da teoria dos 
conjuntos. 
Palavras-chave: Simetria intervalar. Análise pós-tonal. Chovendo 
na Roseira. Tom Jobim. Villa-Lobos. 

 
Title: Interval symmetry in Tom Jobim: Chovendo na Roseira, a 
legacy of Villa-Lobos? 
Abstract: We will analyze in this work the song Chovendo na 
Roseira of Tom Jobim, revealing the presence of symmetrical 
interval patterns organizing the harmonic structuring of the 
beginning of the work. Tom Jobim does not incorporate the group of 
artists dedicated exclusively to classical music, but apparently this 
song shows reverberations of the proposal of the application of 
interval symmetry, a procedure that was particularly recurrent in 
symphonic works by avant-garde musicians of the early twentieth 
century, which were aligned also Villa-Lobos. We will use recurrent 
analysis tools for the study of post-tonal works, with emphasis here 
for an application of musical set theory. 
Keywords: Interval symmetry. Post-tonal analysis. Chovendo na 
Roseira. Tom Jobim. Villa-Lobos. 

 
Antônio Carlos Jobim, compositor brasileiro já da segunda metade do 

século XX e voltado para um estilo mais popular, incorporou em Chovendo na 
Roseira alguns procedimentos envolvendo a utilização de proporções entre 
grupos de alturas, recurso muito recorrente em obras pós-tonais de 
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predecessores eruditos1 europeus tais como Debussy e Stravinsky, entre os 
quais também se inscreveu Villa-Lobos. Acreditamos que este interesse de 
Tom Jobim pela simetria intervalar possa ser um desdobramento de um gosto 
explícito e declarado do compositor pelas obras de Villa-Lobos, este segundo 
muito inclinado ao uso desta prática como ferramenta de criação, como muitos 
pesquisadores veem revelando em estudos recentes (SALLES, 2009; NERY, 
2012; VISCONTI, 2015; ALBUQUERQUE, 2014). Encontramos diversas 
referências do próprio Tom Jobim revelando este interesse pelo trabalho e 
estilo artístico de seu antecessor, como podemos verificar a seguir: 

 

Quando nasci em 1927, Villa-Lobos já era objeto da galhofa 
nacional. Quando eu era garoto, em Ipanema, escutava as piadas 
e gozações a respeito do ensandecido maestro, demente mesmo, 
um tal de Vira-Loucos. Consta que era maluco. Um dia, mais tarde, 
apareceu lá em casa um disco, estrangeiro, dos Choros Nº 10, 
regido pelo maestro Werner Janssen, peça sinfônica com coral 
misto, obra erudita. Quando o disco começou a tocar eu comecei a 
chorar. Ali estava tudo! A minha amada floresta, os pássaros, os 
bichos, os índios, os rios, os ventos, em suma, o Brasil. Meu pranto 
corria sereno, abundante, chorava de alegria, o Brasil brasileiro 
existia e Villa-Lobos não era louco, era um gênio. E comecei a 
entender mais o que Mario de Andrade dizia, e comecei a estudar 
o Villa (JOBIM, 1987). 

Apesar de deixar claro em sua fala que admira muito a música de 
Villa-Lobos, não encontramos trabalhos de análise musical interessados nas 
obras de Tom Jobim a partir desta perspectiva, que corroborem esta 
afirmação através de um estudo comparativo entre obras dos dois artistas. 
Entretanto, levantamos alguns indícios sobre esta relação, demonstrando que 
Tom Jobim se apresenta como depositário deste espólio deixado por Villa-
Lobos, mesmo considerando que este herdeiro tenha se valido de um 
contexto um pouco mais distante para a produção de seu repertório, levando 
para a música popular alguns destes procedimentos composicionais 
envolvendo a simetria intervalar. 

Analisando o início da música Chovendo na Roseira de Tom Jobim2 
(Fig.1), a partir da entrada do canto, identificamos a apresentação de dois 
acordes simétricos em regular alternância (ostinato harmônico) – Ab6/9 e 
                                                
1 Importante destacar que esta aproximação entre os universos popular e erudito compõem 
um contexto maior expresso no cerne de manifestações culturais latino-americanas da 
segunda metade do século XX, questão desenvolvida e aprofundada por Nestor Canclini em 
torno do seu conceito sobre “culturas híbridas” (CANCLINI, 2003). 
2 Para mais detalhes sobre esta obra ver também o artigo “Chovendo na roseira de Tom 
Jobim: uma abordagem schenkeriana” de Carlos Almada (2010). 
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Ebm7/Ab (Fig.2) – que na verdade são duas pentatônicas (5-35) espelhadas 
por T2I em torno do eixo soma 6 (STRAUS, 2005), uma mediatriz de reflexão 
que perpassa o trítono entre as alturas Lá (9) e Mib (3) (Fig.3).  
 

 
Fig. 1: Início da música Chovendo na Roseira de Tom Jobim 

 
Fig. 2: Acordes do início de Chovendo na Roseira: Ab6/9 e Ebm7/Ab 

 
 

 
Fig. 3: Acordes Ab6/9 e Ebm7/Ab: duas pentatônicas 5-35 invertidas entre si 

em torno do eixo soma 6 
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Chamou nossa atenção o segundo acorde (Ebm7/Ab), por se tratar 

de uma pentatônica formada exclusivamente com as alturas que 
correspondem às teclas pretas do piano, e o primeiro acorde (Ab6/9) ser 
formado por uma sequência intercalada de alturas que correspondem a teclas 
pretas e brancas, uma prática muito característica na linguagem 
composicional de Villa-Lobos, este que opunha combinações entre 
pentatônicas de alturas “brancas” e “pretas” como recurso recorrente para 
construção harmônica e melódica de suas obras3 (ALBUQUERQUE, 2014). 
Esse fator se torna muito relevante considerando que Tom Jobim é 
assumidamente admirador de seu precursor. 

Interessante destacar que a oposição utilizada por Villa-Lobos 
concatenando pentatônicas com alturas distintas (cinco “pretas” versus cinco 
“brancas”) determina sempre conjuntos de dez classes de alturas (duas 
opções de conjuntos 10-5 com pentatônicas relacionadas em T1I e um 
conjunto 10-6 na disposição T6I), sem invariâncias entre os pares 
(ALBUQUERQUE, 2014). Tom Jobim também faz esta oposição entre 
pentatônicas, mas combinando-as a uma distância de T2I, fator que gera uma 
coleção de sete classes de alturas – Réb diatônica – disposição que retém 
três invariâncias entre estes pares – Mib, Sib e Láb – como vimos acima. 

Percebemos que a segunda extremidade do eixo soma 6 (Fig.4), 
mediatriz de reflexão entre as duas coleções pentatônicas que formam os 
acordes iniciais de Chovendo na Roseira, coincide com a altura Mib reiterada 
e protagonizada como centro na melodia, junto com outras duas alturas 
relevantes – Láb (8) e Sib (10) – estas que também são cada qual uma das 
extremidades dos eixos individuais das duas pentatônicas que servem de 
base para a formação dos dois pentacordes iniciais – o acorde Ab6/9, que 
está alinhado em torno do eixo soma 8, cujo um dos extremos é a altura Sib 
(10); e o acorde Ebm7/Ab, que está orientado pelo eixo soma 4, com a altura 
Láb (8) em uma das pontas desta mediatriz. Estas três alturas destacadas – 
Láb (8), Sib (10) e Mib (3), que juntas formam um conjunto (025) simétrico em 
torno do mesmo eixo soma 6 (alinhado entre Mib e Láb) – são as invariâncias 
entre as duas pentatônicas elencadas, que sobrepostas formam uma coleção 
de Réb diatônica, também simétrica em torno do eixo soma 6 pelo modo Mib 
dórico.  
 

                                                
3 Mais detalhes sobre a oposição entre as alturas referentes às teclas pretas e brancas do 
piano em Villa-Lobos, ver OLIVEIRA, 1984; DUARTE, 2009: 105-23; NERY, 2012. 
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Fig. 4: Coleção Réb diatônica formada pela combinação entre os acordes 

Ab6/9 e Ebm7/Ab, reiteração do eixo soma 6 

Além disso, estas três alturas aparecem estrategicamente 
sublinhadas em pontos distintos na melodia (Fig.5) – Láb no início, Mib mais 
ao centro e Sib no final – gerando assim novamente a polarização de Mib em 
torno das duas extremidades Láb e Sib, estas equidistantes do centro pelo 
mesmo intervalo de quarta justa. Somado a este último fator, temos ainda a 
limitação da tessitura da melodia neste trecho em torno destas mesmas 
alturas Láb e Sib, aspecto que reforça nossa hipótese de gravitação das 
alturas em torno do centro Mib. Outro fator de reiteração da altura Mib como 
centro é o uso da coleção Réb diatônica (7-35), que, no modo dórico, também 
é simétrico em torno do mesmo eixo soma 6. Reforçam ainda o centro Mib um 
par de alturas mediantes – Fá e Réb – equidistantes de Mib pelo mesmo 
intervalo de segunda maior e equidistantes das respectivas extremidades Láb 
e Sib pelo intervalo de terça menor.  
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Fig. 5: Equidistâncias melódicas em torno da altura Mib 

Estas cinco alturas que gerenciam este recorte melódico em torno do 
centro Mib formam juntas uma coleção pentatônica simétrica em torno do eixo 
soma 6, a terceira possibilidade de uma estrutura desta espécie de conjunto 
5-35 dentro da coleção Réb diatônica (7-35). Vale destacar que todas as 
estruturas tomadas como principais neste trecho inicial da obra de Tom Jobim 
– o tricorde (027), a pentatônica 5-35 e a coleção diatônica (7-35) – são 
conjuntos formados por extensões do mesmo ciclo intervalar C5.  

Temos ainda a presença de um palíndromo melódico formando um 
eixo em torno da altura Láb e manutenção do centro Mib nas extremidades 
(Fig.6). Poderíamos ainda considerar este palíndromo dividido em duas 
metades, uma com sequência de notas ascendente a partir de Mib e outra 
descendente que chega até esta mesma altura.  
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Fig. 6: Palíndromo melódico formando um eixo em torno da altura Láb 

Se invertermos a ordem das sequências, a segunda antecipando à 
primeira, teremos uma ascendente seguida de uma descendente, formando 
assim um novo palíndromo agora com eixo em torno de Mib (Fig.7).  

 

 
Fig. 7: Palíndromo melódico equivalente formando um eixo em torno da altura 

Mib 

 
Esse raciocínio foi assim colocado para que possamos perceber que 

um outro palíndromo que aparece na melodia dois compassos mais à frente, 
desta vez uma sequência de notas ascendente até Mib e depois descendente 
a partir desta mesma altura, é uma reflexão do seu precedente (Fig.8).  

 

 
Fig. 8: Palíndromo melódico formando um eixo em torno da altura Mib 

Ou seja, temos um duplo palíndromo em um duplo eixo de inversão 
(Fig.9), na vertical e na horizontal, ambos espelhados em torno de Mib, 
utilizando como instrumento as simetrias inerentes à própria coleção diatônica 
em seu modo dórico, mais um fator que corrobora nossa suposição de colocar 
esta altura como centro principal desta primeira parte da música. 
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Fig. 9: Combinação entre palíndromos melódicos formando um eixo em torno 

da altura Mib 

A simetria por reflexão também foi verificada na figuração rítmica 
(Fig.10), aparente na construção espelhada em torno de uma semínima 
pontuada como eixo, estendida em ambos os sentidos com três colcheias e 
duas mínimas pontuadas em cada extremidade.  

 

 
Fig. 10: Palíndromo entre figurações rítmicas 

Fica evidente que o compositor provavelmente idealizou uma 
estrutura bem elaborada com a interação entre padrões simétricos que são 
aplicados em várias dimensões deste trecho inicial, desde acordes 
pentatônicos, escala diatônica em modo dórico, tessitura melódica restrita e 
gravitando em torno de uma altura central, palíndromos na melodia e na 
figuração rítmica. 

Apesar de termos uma armadura de clave pertencente à coleção de 
Láb diatônica, junto à presença pertinente do acorde de Láb Maior ao longo 
de toda a música, fatores que nos levariam convencionalmente a supor uma 
obra orientada pela tonalidade de Láb Maior, a insistente substituição da altura 
Sol por Solb (poderíamos supor aqui um modo de Láb mixolídio, como sugeriu 
Carlos Almada em sua análise desta obra), somado ao uso isolado do acorde 
de sétima de dominante desta tonalidade – Eb7 aparece apenas uma única 
vez, sendo muitas vezes substituído pelo seu homônimo menor Ebm7 – e o 
uso recorrente de procedimentos melódicos e harmônicos orientados por 
proporções intervalares simétricas, nos fez supor que esta música de Tom 
Jobim está muito mais inclinada a um perfil composicional pós-tonal, 
provavelmente fazendo jus a um legado herdado de Villa-Lobos e apreendido 
e utilizado notadamente por Tom Jobim em sua obra, contrariando muitos 
estudos que apontam para o uso de estruturas harmônicas não convencionais 
como mero “colorido textural”; ou seja, insistir em afirmar compulsoriamente 
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que todos os complexos harmônicos presentes na obra de Tom Jobim fazem 
parte de um projeto exclusivamente tonal, por mais contraditório que seja esta 
afirmação. 

Voltando a música de Tom Jobim, temos mais à frente a interrupção 
do ostinato harmônico entre os acordes pentatônicos Láb6/9 e Ebm7/Ab para 
a entrada do tetracorde Fsus4/7 (Fig.11). Este terceiro bloco harmônico se 
trata de um conjunto 4-23, outra estrutura intervalar gerada a partir de um 
segmento do ciclo intervalar C5 (quarta e quinta justas) – assim como as 
pentatônicas 5-35, os acordes Láb6/9 e Ebm7/Ab – um ciclo muito recorrente 
na obra de Villa-Lobos, como vimos na análise do início do Choros nº2 
(ALBUQUERQUE, 2015). Outra informação relevante é a oposição entre dois 
pares de alturas correspondentes às teclas pretas e brancas do piano (Dó e 
Fá versus Sib e Eb), característica que também remete ao estilo 
composicional de Villa-Lobos. 

 
Fig. 11: Tetracorde Fsus4/Bb, conjunto 4-23, segmento do ciclo C5 

Temos até aqui uma série de indícios que nos levam a considerar a 
hipótese de que Tom Jobim se valeu de procedimentos harmônicos pós-tonais 
assimilados pelo compositor em seus estudos sobre a obra de Villa-Lobos e 
talvez de outros modernistas europeus como Debussy e Stravinsky. Mais do 
que citar gestos que lembrassem músicas de seu antecessor, Tom Jobim nos 
mostra que compreendeu em um considerável grau de profundidade o 
esquema composicional utilizado por Villa-Lobos, muito antes do que críticos 
e musicólogos, e as empreendeu deliberadamente na elaboração de suas 
músicas. Concluímos com isso que, compreender os mecanismos que 
engendram a obra de Villa-Lobos é, mais do que entender os meandres de 
criatividade deste ícone da música erudita da primeira metade do século XX, 
entender os desdobramentos deste estilo modernista servirem de pedra 
angular na construção de um dos principais gêneros da música popular 
brasileira da segunda metade do mesmo século, a Bossa Nova. 
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Características dos estudos 
comparativos de Teoria e Análise 
Musical no Congresso da ANPPOM 
(2012-2016) 

Renato Pereira Torres Borges (PPGM-UniRio) 
 

Resumo: Dos 134 textos na subárea Teoria e Análise Musical nos 
últimos cinco anos do Congresso da ANPPOM (2012-2016), apenas 
oito estudaram mais de um compositor. A subárea tem priorizado 
de forma bastante clara análises de peças de apenas um 
compositor por texto (115 ocorrências). Este trabalho objetiva 
observar semelhanças e diferenças entre os oito estudos 
comparativos, encontrando também possíveis contribuições e 
restrições dessa abordagem. Os estudos foram confrontados de 
acordo com seus objetivos, repertórios, compositores, aspectos 
observados e a justificativa para a associação entre os 
compositores escolhidos. Foram encontradas recorrências nas 
pesquisas, especialmente sobre os repertórios, os aspectos 
analisados e a justificativa para associar compositores, e na 
fundamentação nos conceitos de obra e autor. Por fim, ressaltam-
se a metonímia (compositor pela obra) e o risco da simplificação da 
relação entre dois compositores.  

Palavras-chave: Teoria e análise musical. Pesquisa em música no 
Brasil. Tendências de pesquisa em música. 

 

Title: Characteristics of comparatives studies in Music Theory and 
Analysis in the ANPPOM conferences (2012-2016) 

Abstract: Considering the 134 papers in Music Analysis and Theory 
presented in the last five ANPPOM conferences (2012-2016), only 
eight studied more than one composer. The field has been clearly 
favoring analyses of works by a single composer (115 occurrences). 
This investigation intends to find similarities and differences 
between the eight comparative studies, and the possible 
contributions and restrictions of this approach. The studies were 
confronted considering their objectives, repertoires, composers, 
analyzed aspects and justifications for associating the chosen 
composers. Recurrences, especially of repertoires, analyzed 
aspects and justifications for the associating composers, were 
found, in addition to the theoretical foundation on the concepts of 
work and author. Finally, this papers emphasizes the metonymy 
(work for composer) and the risk of simplifying the relation between 
two composers. 

Keywords: Music theory and analysis. Research in music in Brazil. 
Trends in research in music. 
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Nos últimos cinco anos do Congresso da ANPPOM (2012-2016), a 
subárea de Teoria e Análise Musical tem priorizado análises de peças de 
apenas um compositor por texto (BORGES; SANTANA, 2017). Dos 134 textos 
(comunicações orais, pôsteres e painéis) da subárea no evento entre 2012 e 
2016, 115 (85,8%) enfocam um compositor. Os outros se dividem entre 
análises de peças de dois compositores (8 trabalhos), discussões conceituais 
(10) e análise de um gênero musical (1). Este trabalho objetiva observar 
semelhanças e diferenças entre os oito textos que estudaram mais de um 
compositor, encontrando também possíveis contribuições e restrições desse 
tipo de abordagem minoritária na pesquisa brasileira em Teoria e Análise 
Musical. Em outras palavras, como se tem analisado comparativamente dois 
(ou mais) compositores? 

1. Breve descrição dos trabalhos  
Dos oito textos, dois abordam músicas de antes de 1900. Anjos e 

Grossmann (2013) analisam o adagio da primeira Sonata Metódica (1728) de 
George Philipp Telemann sob as diretrizes de interpretação de Johann 
Joachim Quantz, no Versuch einer Anweisung die Flote traversiere zu Spielen 
(1752). Rinaldi (2014) explora uma estratégia composicional usada por 
Alexander Scriabin no Prelúdio Nº 16, op. 11 e Claude Debussy no prelúdio 
VIII, 1º livro. O autor aborda a combinação entre superfícies sonoras modais 
e estruturas harmônico-formais tonais, que ultrapassam o que chama de “as 
fronteiras do tonalismo”. 

Ligações com Heitor Villa-Lobos são estudadas em quatro textos. 
Viegas (2013) elabora um panorama de pesquisas recentes sobre a influência 
da música de Igor Stravinsky sobre a de Villa-Lobos. Já Corrêa (2013) trabalha 
a possibilidade de estender o conceito de relação de conformidade de 
Leonard Meyer para obras de Villa-Lobos e Camargo Guarnieri. São 
abordados aspectos rítmicos, melódicos, harmônicos, métricos e de tessitura, 
entre outros. 

Albuquerque e Salles (2015) abordam a formação de estruturas 
escalares a partir de proposições teóricas de Dmitri Tymoczko. Os autores 
dão atenção ao tricorde (012), evitado por Debussy, Stravinsky e Villa-Lobos 
como contorno, mas presente em suas obras como resultante da 
sobreposição de camadas melódicas diversas, e especial atenção a uma 
coleção pentatônica usada por Villa-Lobos e Debussy. Por fim, Oliveira (2016) 
enfatiza o pensamento formal de Villa-Lobos e busca “traços da influência 
debussyana em sua última fase composicional”, ao abordar a Fantasia para 
saxofone soprano em Sib e pequena orquestra do compositor brasileiro em 
contraste com a Rapsódia para saxofone alto em Mi de Debussy. 

Os outros dois trabalhos enfocam repertórios mais recentes. Rampin 
e Tafarello (2012) analisam o Chamber Concerto (2009) de Liam Robinson, 
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buscando perceber uma tradição composicional norte-americana, “ofuscada 
pela música europeia” (2012, [s.p.]). Os autores aproveitam para relacionar 
muito brevemente semelhanças de alguns aspectos composicionais do 
concerto com procedimentos comuns na música minimalista, como um todo, 
e em Crippled Simetry (1983) de Morton Feldman. Além disso, ligam a música 
de Robinson à de Steve Reich, embora não evidenciem o aspecto específico 
abordado (possivelmente o “desenvolvimento aditivo da célula base” 
mencionado na p. 1990). Finalmente, Antunes (2012) observa a repetição 
expressiva de elementos musicais na música eletroacústica, fundamentado 
no conceito de epanalepse, figura sintática oriunda da Retórica, que consiste 
na repetição de palavras para reforçar a ideia a expressar. Antunes estuda as 
repetições encontradas em Midistudo II (1991) de Tim Rescala e em 
Phonurgie (1998), de Francis Dhomont. 

2. Objetos canônicos, métodos canônicos, obra e autor 
Observando o repertório estudado, esses trabalhos não se distanciam 

do total apresentado nos congressos recentes da ANPPOM, ao analisarem 
repertório já canonizado na subárea. Os aspectos comparados são 
comumente conhecidos e discutidos na academia: prioritariamente 
forma/estrutura e harmonia, mas também melodia, ritmo, ornamentação e 
métrica. Cinco tratam de música de concerto da primeira metade do século 
XX, enquanto a música barroca alemã, a minimalista norte-americana e a 
eletroacústica do século XXI são, cada uma, foco de um trabalho. A 
distribuição temporal do repertório (Fig. 1) se assemelha à do restante da 
produção acadêmica, concentrada na primeira metade do século XX. Em cada 
estudo, a comparação entre repertórios se dá sempre sobre o mesmo suporte 
de registro: ou partituras para instrumentos tradicionais ou áudio para música 
eletroacústica. 

 
Fig. 1 – Períodos estudados 
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A suspeita que se levanta é o impacto da produção analítica a respeito 
de cada músico individualmente sobre a produção analítica agregando mais 
de um músico. A produção aqui enfocada parece, na maior parte do tempo, 
apresentar o estudo de um músico já presente no cânone acadêmico 
brasileiro ou, mais raramente, justificar um “novo” músico por sua relação com 
outro que já se encontre nessa situação, como com Robinson e Quantz. 
Eventualmente, como é o caso do estudo sobre Tim Rescala e Francis 
Dhomont, uma exceção ocorre. 

Analisando as redes criadas entre os músicos estudados, Heitor Villa-
Lobos surge como polo organizador (Fig. 2), abordado por metade dos oito 
estudos comparativos. Essa presença central é semelhante à do compositor 
em toda a produção da subárea nos últimos cinco anos do congresso, em que 
foi o músico mais estudado, abordado por nada menos que um em cada seis 
trabalhos. Cada uma das outras três redes apresenta apenas dois nós, ou 
seja, foi formada a partir de um único estudo. 

 
Fig. 2 – Redes criadas entre os músicos estudados 

O repertório encontrado nesses oito estudos enfatiza dois conceitos 
muito disseminados também na produção da subárea como um todo: obra e 
autor. Para as discussões realizadas, são essenciais e nunca são deixados 
de lado. Não foram encontradas referências a mais de uma versão de uma 
mesma peça ou questionamento semelhante às partituras e áudios 
analisados. Apenas três textos enfocam questões que poderão ser 
deslocadas, no futuro, para outras músicas, o que torna o desenvolvimento do 
campo mais receptivo para novos repertórios. 
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Quando muita ênfase é colocada no autor, no entanto, duas situações 
costumam surgir: uma noção de “plena consciência” do compositor e uma 
resistência a novas conclusões sobre sua música. A primeira acontece 
quando o compositor é considerado, na análise, plenamente consciente de 
cada aspecto de sua música. Isso surge, em especial, na observação de 
elementos estruturais, muitas vezes somente observáveis com longos 
procedimentos de análise – nem sempre realizados pelos próprios 
compositores e, certamente, não com as ferramentas disponíveis aos 
acadêmicos hoje. 

A segunda situação ocorre quando os traços característicos 
encontrados no estudo das peças são prontamente transportados para os 
compositores. Determinada característica (harmônica, funcional, etc.) de uma 
peça estudada (ou mesmo de um conjunto de obras) é atribuída também ao 
compositor. Essa metonímia analítica acaba por fomentar certas caricaturas 
dos compositores, como, hipoteticamente, dizer que, usando escalas 
pentatônicas, “soa-se Debussy”. Em casos como esse, podemos desmontar 
o argumento com a apresentação de outras escalas usadas pelo autor ou com 
a indagação se basta aproximar-se do contexto harmônico/escalar para se 
tornar Debussy. Ou seja, o que há naquela peça específica de Debussy em 
relação à articulação, à fraseologia, à forma, à orquestração, etc.? É possível 
observar os compositores como autores multifacetados que, ao longo de sua 
atividade criativa, experimentaram opções diferentes de composição – nem 
sempre incríveis ou mesmo inovadoras. 

Tomando estudos comparativos, essa situação é o momento em que 
os conceitos de obra e autor ocasionalmente entram em colisão. Essa colisão 
é frequente também em trabalhos sobre um compositor, certamente não 
sendo exclusiva de estudos comparativos. Porém, aqui podem causar um 
problema ainda maior. Por vezes, a aproximação entre duas obras (por seus 
aspectos estruturais, harmônicos, ornamentais, etc.) é extrapolada para a 
aproximação entre dois autores. Assim, corre-se o risco de observar a 
interseção de caricaturas de procedimentos ou aspectos composicionais entre 
dois autores, eliminando não só as diferenças dentro de cada repertório, mas 
também as que não aparecem simultaneamente nos dois repertórios. Corre-
se o risco de iniciar o trabalho de análise com um viés de confirmação danoso 
para a pesquisa. Em alguns casos, encontra-se como premissa, e não como 
conclusão, a ligação entre os compositores. Neste sentido, cabe perguntar o 
que dois compositores fazem de diferente no mesmo contexto harmônico ou 
com a mesma instrumentação, por exemplo, para manter em vista a 
possibilidade de (novas) relações com outros compositores e práticas 
musicais, assim como eventuais percepções sobre a limitação de semelhança 
em comparações hoje comuns. 
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No panorama elaborado por Viegas, fica evidente uma preocupação 
coletiva da academia brasileira em tentar perceber o que da obra de Villa-
Lobos veio da obra de Stravinsky. Disso surge uma questão curiosa. Pensar 
a influência de um compositor sobre outro, à primeira vista, parece um 
entendimento coletivo de criação. No entanto, pensa-la é em si uma 
exacerbação dos conceitos de autor e obra. Como pano de fundo, a 
observação desse panorama traz um segundo nível à discussão sobre 
autoria: o que desse autor é, na verdade, de outro? 

Esse aspecto dos estudos comparativos suscita, portanto, outra 
questão: como têm sido justificadas as relações entre os compositores 
estudados? Duas vertentes surgem como resposta dessa pergunta. Por um 
lado, há autores que ou não se importam com a relação entre os compositores 
ou a justificam por questões históricas. Por exemplo, Antunes observa um 
procedimento comum a duas peças, mas não está preocupado em 
estabelecer proximidade entre “a obra de Tim Rescala” e “a obra de Francis 
Dhomont”. Mais interessado nas possibilidades da epanalepse na música 
eletroacústica, o trabalho apenas observa, nas duas peças, manifestações 
diferentes de um procedimento composicional pré-determinado. Rampin e 
Taffarelo são explícitos na justificativa da ligação de Robinson ao New York 
Schools (NYS) dos anos 1950: a aproximação permanente da música com 
outras artes (texto, teatro, escultura e instalação) e a presença de “várias 
influências vistas em alguns procedimentos composicionais” oriundas dos 
compositores do NYS. Para Anjos e Grossmann (2013, [s.p.]), “a ligação entre 
Quantz e Telemann se mostra evidente” devido às informações da 
autobiografia do primeiro, à correspondência entre eles e à pesquisa 
acadêmica sobre “influências de Telemann nas obras de Quantz”. 

Por outro lado, há autores que aproximam compositores pela 
existência de traços comuns em suas músicas, ou mesmo como premissa por 
uma associação já estabelecida academicamente. Para a análise de Corrêa, 
as três peças analisadas (uma de Villa-Lobos e duas de Guarnieri) são 
agregadas sob o rótulo de “repertório pós-tonal” – termo que abrange, claro, 
uma miríade de peças e compositores passíveis de análise. Assim como ele, 
Rinaldi aproxima Debussy e Scriabin pela semelhança entre características 
harmônicas de suas obras de vida, exemplificadas em um prelúdio de cada. 
Albuquerque e Salles mencionam Stravinsky, Debussy e Villa-Lobos pela 
utilização, em construções melódicas, de escalas que evitam o tricorde (012). 
Os autores priorizam a ligação entre os dois últimos por causa da utilização 
de uma coleção pentatônica e de “terças pentatônicas” por ambos. A relação 
Villa-Lobos-Debussy é observada, no texto de Oliveira, a partir de 
semelhanças no âmbito harmônico-escalar entre trechos da introdução e do 
saxofone da Fantasia e da Rapsodia, respectivamente. Oliveira dá particular 

4º
 e

nc
on

tr
o 

in
te

rn
ac

io
na

l d
e 

te
or

ia
 e

 a
ná

lis
e 

m
us

ic
al

4t
h 

in
te

rn
at

io
na

l m
ee

tin
g 

of
 m

us
ic

 th
eo

ry
 a

nd
 a

na
ly

si
s

70



 

 

ênfase à entrada do saxofone nas duas peças. Viegas discute uma tradição 
acadêmica em associar Stravinsky e Villa-Lobos, referenciando ao menos 
cinco autores pós-2000 que estudaram essa conexão. 

3. Considerações finais e questões para levar adiante 
Os estudos comparativos na subárea de Teoria e Análise Musical nas 

cinco últimas realizações do Congresso da ANPPOM enfocaram 
principalmente obras e compositores da primeira metade do século XX no 
âmbito harmônico e formal. Em metade dos trabalhos, a música de Villa-Lobos 
age como um polo ao qual outras músicas se relacionam. Dois conceitos 
permeiam os trabalhos de forma essencial: autor e obra. A maior parte dos 
trabalhos enfatiza a figura do compositor (frente a, por exemplo, determinado 
aspecto musical) e se baseia em versões “inequívocas” das composições. 
Eventualmente, uma espécie de metonímia (compositor pela obra) e de 
simplificação da relação entre dois compositores entram em jogo, deixando 
de lado características divergentes tanto no repertório analisado quanto entre 
diferentes compositores. Manifestada posteriormente sob o risco de viés de 
confirmação na relação entre dois compositores, essa metonímia traz à tona 
um questionamento sobre a construção dos pares de compositores 
estudados. 

Um exemplo notável da aproximação de compositores por 
características semelhantes ou por tradição acadêmica se deu justamente 
quando se falou de Villa-Lobos. Nos textos estudados, são mencionadas, por 
exemplo, as músicas de Edgar Varèse, Schoenberg, Webern e Wagner. Um 
procedimento villa-lobiano ligado a Wagner chega até mesmo a ser indicado 
e exemplificado, mas não é levado à frente na discussão. Estaria a delimitação 
dos estudos das conexões com Stravinsky e Debussy delimitando também 
nosso conhecimento da figura plural de Heitor Villa-Lobos? Considerando a 
pluralidade em cada pessoa e passando do específico para o geral, é possível 
o estudo da rede de referências de um compositor se apenas parte dela é 
estudada? 
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Como colocar a análise na “música 
enquanto performance”? 

Thiago Cabral (IFPI/PPGM/UFPB) 
Valério Fiel da Costa (PPGM/UFPB) 

 
Resumo: A partir de um breve panorama histórico da disciplina, 
discutimos a possibilidade de analisar a música enquanto 
performance problematizando a ênfase no texto musical partindo 
de ideias trazidas por Cook (2006a,b, 2007) e Guigue (2011) como 
mote reflexivo à abordagem em curso. Concluímos que a noção 
de tolerância morfológica e invariância aplicada aos estudos da 
música enquanto acontecimento (COSTA, 2016) oferecem o 
alicerce teórico suscetível à construção e execução da referida 
proposta.  
Palavras-chave: Análise Musical. Música como Performance. 
Estética da Sonoridade. Morfologia da Obra Aberta. Invariância. 

 
Title: How to put analysis into “the music as performance”? 
Abstract: From a brief historical overview of the discipline, we 
discuss the possibility of analyzing music as a performance 
problematizing the emphasis in the musical text based on ideas 
brought by Cook (2006a,b, 2007) and Guigue (2011) as a reflexive 
motto to the current approach. We conclude that the notion of 
morphological tolerance and invariance applied to the studies of 
music as an event (COSTA, 2016) offer the theoretical basis 
susceptible to the construction and execution of this proposal. 
Keywords: Musical analysis. Music as Performance. Aesthetics of 
Sonority. Morphology of Open Pieces. Invariance. 

 
A análise musical – subárea originalmente vinculada ao campo da 

musicologia sistemática e dedicada ao estudo de procedimentos, padrões e 
outras evidências presentes no texto musical – afirmou-se autonomamente 
no âmbito das especulações musicais em virtude do alinhamento constante 
ao discurso científico dominante ao longo do século XX.  

O mapeamento realizado por Nogueira (1992) destaca um histórico 
dessa autonomia a partir da primeira década do séc. XX, com as 
publicações de Heinrich Schenker (1868-1935), até o início dos anos 
noventa, citando as pesquisas de Jean-Jacques Nattiez (1945). A autora 
destaca duas tendências que impulsionaram mudanças na maneira de 
produzir crítica musical através do método analítico. O primeiro, vigente até 
o final da primeira metade do século XX, enfatiza um “estilo impressionista 
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(fofo, inexato)” (NOGUEIRA, 1992, p. 10) ao descrever fenômenos musicais, 
observando que o modelo recebeu fortes críticas de Pierre Schaeffer, que 
lhe teria chamado inclusive de “oco” (SCHAEFFER, 1966, p. 19-20 apud 
NOGUEIRA, loc. cit.). No segundo momento, no pós anos sessenta, há uma 
perspectiva de alinhamento à modelos neopositivistas provenientes de áreas 
como matemática, computação e linguística aos estudos musicais. A partir 
de então, alcança-se uma visão pragmática do processo criativo que culmina 
com a publicação de relatórios geralmente autônomos ao texto original: 

O estilo analítico contemporâneo [no caso, a autora está se 
referindo ao estilo descritivo praticado no início dos anos 90], por 
sua vez, concentrando-se na neutralidade do texto musical, tende 
à precisão, ao rigor científico, buscando a minimização de 
ambiguidades linguísticas e da lassidão do vocabulário analítico. 
Neste extremo localizam-se Babbitt, Boretz, Forte, Lewin, Morris, 
dentre outros. A linguagem formalizada deste novo estilo analítico 
realiza-se às custas da dimensão emotiva da música, dimensão 
esta que relaciona-se aos aspectos dos processos criativo e 
perceptivo. Observa-se, portanto, que à celebração da precisão 
científica, corresponde a total negligência pelas dimensões 
antropológicas do fenômeno musical (NOGUEIRA, 1992, p. 11). 

Cabral (2014) atualiza o estudo de Nogueira sobre a área relatando 
que na última década do século ocorre uma espécie de crise existencial que 
se agudizou na área devido ao caráter "inescrutável" das análises musicais, 
mesmo ao público especializado. 

Instaurado o ambiente de crise que culminou num período de visível 
descrédito à ênfase no texto na área – impulsionado sobretudo pela 
emergência de subáreas como a “Sociomusicologia” e os “Estudos de 
Gênero” no âmbito da crítica musical na transição dos séc. XX e XXI –, 
surge uma perspectiva que, apesar de vinculada à tradição analítica 
desenvolvida no século anterior, considera a partitura não um fim em si 
mesma, mas um espaço em que o compositor abstrai um conceito próprio de 
sonoridade que a define enquanto projeto individual de obra musical. A 
teoria, desenvolvida pelo musicólogo Didier Guigue, apresentada no livro 
Estética da Sonoridade (2011), propõe uma aproximação maior entre texto e 
resultado sonoro sem necessariamente recorrer ao registro gravado. 
Quando o utiliza, o autor o apresenta como ferramenta potencial à 
verificação da eficácia do método de análise. 

O passo conceitual consiste em transpor o limiar do texto musical 
enquanto peça abstrata relevando as consequências da leitura das mesmas 
para fins de performance. O uso típico do texto engendra sonoridades; 
Guigue se pergunta que sonoridades seriam essas e empenha-se em 
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desenvolver uma teoria capaz, não apenas de considerá-las como objeto de 
análise, mas também uma classificação fina do modo como estas se 
manifestariam concretamente no tempo e no espaço. Tal concretização da 
sonoridade aqui, porém, não pressupõe necessariamente o apelo direto ao 
ato performático como produtor de sonoridade; via de regra, o autor realiza 
uma segunda abstração sobre o texto musical, quando supõe determinada 
sonoridade, correlata ao critério de solfejo, como objeto por excelência de 
sua teoria. Atualmente, com a tentativa de abordar o registro sonoro como 
mote analítico, a teoria tende a tornar-se mais abrangente. 

Motivado pelo interesse de ruptura com o paradigma neopositivista 
vigente no campo, o musicólogo Nicholas Cook propôs, a partir do sugestivo 
texto Agora somos todos (etno)musicólogos (2006a), um olhar mais atento à 
questão da interdisciplinaridade tecendo críticas à ênfase no texto e 
defendendo um estudo da ‘música enquanto performance’. 

Apesar de uma espécie de “convencimento” sobre a necessidade de 
empreender uma musicológica capaz de acomodar modelos mais 
compatíveis à realidade da própria prática musical em diversos meios de 
circulação científica como periódicos, livros, eventos e palestras, a questão 
que emerge em meio a este cenário é esta: como colocar a análise na 
música enquanto performance? 

A pergunta, que também dá título a este texto, é na realidade uma 
paráfrase adaptada de uma passagem presente no artigo Entre o processo e 
o produto: música e/enquanto performance de Nicholas Cook (2006b) 
utilizada aqui como mote à expansão do debate instaurado pelo musicólogo. 
No trecho original “como poderíamos recolocar a música na análise da 
performance?” (COOK, 2006, p. 18), o autor partilha reflexões e insights a 
respeito da problemática relacionada a ênfase no texto musical sobretudo na 
musicologia praticada no final do séc. XX. 

A permanente insistência ao texto ainda na musicologia do século 
XXI configura uma espécie de “desconforto” da área, um dado também 
comentado por Nattiez (2005) e que encontra agravante com a emergência 
da ‘nova’ musicologia ainda nos fins dos anos 90. A alternativa defendida por 
ele projeta-se no esforço de ressignificar o papel da performance ao tratar o 
texto não como referencial central de obra musical como tradicionalmente se 
concebe na musicologia, mas como um script; receita; esquema precário de 
instruções para o performer; modelos, rascunhos, esquemas ou guias que 
se complementam à performance, sendo esta, portanto, um “fenômeno 
irredutivelmente social”, o único capaz de dirimir o “hiato” analítico existente 
entre texto e performance (COOK, 2006b, p. 11). 
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Em Mudando o objeto musical: abordagens para a análise da 
performance (2007), Cook reafirma a necessidade de qualificar 
performances por meio de gravações, pondo-as horizontalmente (estudando 
diversas performances no tempo) e aplicando modelos empíricos que 
destacam diferenças e similaridades entre si e em relação ao texto. O 
método se propõe a analisar performances como um dado sobre o processo 
pelo qual percorreu a obra e não como simples produto do texto, pois 
incorpora também as relações sociais “presentes e auto-evidentes nas 
interações entre os performers e no traço acústico que eles deixam” (COOK, 
2007, p. 19).  

O musicólogo considera que a opção seria viável inclusive para 
dirimir a lacuna deixada pelos ‘novos’ musicólogos quanto à insistência em 
buscar significado social no texto por meio de abordagens quali-quanti 
agregadas à leitura sócio-contextual de performances, algo inclusive já 
desenvolvido por musicólogos da música popular, etnomusicólogos e 
teóricos interdisciplinares que lidam com performance em áreas afins, como 
o teatro e a dança (COOK, 2007, p. 29-32). 

As sugestões aparentemente promissoras de Cook à proposição de 
uma abordagem original à análise de performances revelam, entretanto, uma 
questão que a nosso ver dificulta uma aproximação mais profícua em 
relação à proposição da performance como parcela de um processo (e não 
como produto do texto). Ao propor análises a partir de gravações, Cook 
reposiciona o endereço do objeto da abordagem textual à performance mas 
deixa transparecer certo “aprisionamento” ao métier habitual da área quando 
defende, por exemplo, a criação de um catálogo confiável de fontes 
primárias como o RISM (Repertoire International des Sources Musicales) 
direcionado à fonogramas (cf. COOK, 2007, p. 10). Ele assim, complementa: 

A maneira mais óbvia de se estudar música enquanto performance 
é, simplesmente, estudar as performances que engrossam o 
legado das gravações, abrindo assim um arquivo de textos 
acústicos comparável, em extensão e significado, àquele de textos 
escritos em torno dos quais a musicologia originalmente se 
concebeu (COOK, 2006, p. 15). 

O musicólogo apresenta suas próprias ponderações acerca da 
análise de gravações e o risco metodológico da influência da análise sobre a 
performance propriamente dita, como o uso de representações gráficas para 
atestar se aquilo que foi previsto pela leitura do analista, em termos de 
expressividade, foi “reproduzido” em performance bem como a interpretação 
da gravação em relação à partitura. Trata-se de uma proposta hierárquica e 
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verticalizada do texto em relação à performance que admitiria também um 
viés horizontal pautado na análise de diversas gravações da mesma peça 
(cf. COOK, 2007, p. 17-18). 

A última ponderação trata justamente a obra como “unidade 
essencial de significado musical” a partir da análise vertical e horizontal 
comentada anteriormente; ela visa reconhecer as particularidades 
intrínsecas do conteúdo musical na dimensão do conteúdo melódico, 
harmônico e formal, averiguando como estas se apresentam em diferentes 
performances e reconhecendo seu significado ontológico como base em 
uma sucessão de atualizações da obra. O musicólogo atribui ao 
procedimento o status de uma análise do estilo, “uma precondição para uma 
bem desenvolvida musicologia da performance” (COOK, 2006b, p. 19).1 

Nós acreditamos que as ideias pontualmente discutidas aqui foram 
motivadas pelo interesse de possibilitar uma relativização consciente do 
suporte textual historicamente utilizado como referência central aos estudos 
sobre o significado musical. É inegável que o desenvolvimento de métodos 
voltados à compreensão de uma realidade sonora permitiria dar um passo à 
frente quando pretende-se discutir música enquanto acontecimento; uma 
ação movente e passível de atualizações constantes tanto verticalmente (do 
texto à performance) quanto horizontalmente (as diversas interpretações da 
mesma obra). 

Todavia, enquanto a tradição analítica tentou cercear o referencial 
central de obra musical ao texto musical, Cook acaba reiterando um modelo 
já combatido de investigação baseada em suportes fixos (gravações). Seria 
propício reatar, a partir de então, a problemática do significado de obra 
musical refletida à luz dos estudos realizados pelo filósofo da música Jean-
Pierre Caron (2011) a fim de instigarmos avanços ao debate. 

Ao observar o fenômeno musical com base na “dependência entre 
partitura e realização”, o autor buscou compreender até que ponto regras 
explícitas nas partituras garantiriam a noção de “identidade” à obra musical. 
Para tanto, o pesquisador discutiu o assunto a partir de ideias trazidas por 
autores como Nelson Goodman em Languages of art (1976) e Lydia Goehr 
em The imaginary museum of musical works (2007). A literatura selecionada 
é utilizada como mote à reflexão sobre quais estratégias podem ser 
utilizadas para que se consiga replicar na prática a identidade da obra 

                                                
1 Não confundir entretanto com a análise do estilo de Jean LaRue (1989) que empenhava-
se tão somente no desvelar de particularidades de uma escrita de música instrumental de 
concerto ocidental especialmente até fins do séc. XIX, diferente da abordagem de Cook que 
se mostra mais ampla e acessível a diversos tipos de repertório.  
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idealizada pelo compositor no âmbito da notação musical. O pesquisador 
também contrapõe a questão centrada na notação a partir de uma teoria 
fundamentada na performance de obras de caráter aberto (COSTA, 2009), 
na qual a obra passa a ser um objeto necessariamente instável na qual a 
identidade não está vinculada a questões de ordem lógico-formais, mas à 
noção de acontecimento. 

Caron constata que o caminho mais consistente para o estudo de 
obras musicais seria partir da morfologia (“como é a obra?”) à ontologia (“o 
que é uma obra?”), observando as condições de realização das 
performances musicais sem desprezar seu caráter instável, mutável e 
frequentemente provisório. 

No livro Morfologia da Obra Aberta (2016), Valério Fiel da Costa 
desenvolve uma teoria que se propõe a considerar tais variáveis ao campo 
investigativo da música. Assim, percebemos que a teoria de Costa pode 
auxiliar o desenvolvimento de uma proposta mais consistente de uma 
“musicologia da performance”, como enunciou Cook (2007, p. 19). Para 
iniciarmos o encampamento da proposta, discutiremos a noção de 
“tolerância morfológica” como princípio base à proposição aqui discutida: 

Tal abordagem [morfológica] exigirá que substituamos a referência 
a objetos específicos esperados [notas, acordes, escalas etc.] pela 
de regiões de tolerância morfológica. O pressuposto é o de que os 
objetos musicais de uma obra podem assumir morfologias mais ou 
menos desviantes nas quais detalhes podem ser substituídos ou 
flexibilizados sem prejuízo para o projeto composicional, contanto 
que tais desvios não extrapolem um determinado limite (COSTA, 
2016, p. 75, grifos do autor). 

Costa assume em sua teoria que a obra musical (ou sua 
“morfologia”) é um dado concreto, um efeito, ao admitir, entre outras coisas, 
que fatores externos possam desestabilizar a obra suposta no texto, 
colocando-a numa deriva morfológica. Não haveria qualquer garantia de 
que, em uma segunda ou terceira interpretação, a mesma obra soasse igual 
à primeira devido a quantidade ilimitada de variáveis situadas no momento 
da performance. E como consequência, atualizamos da seguinte maneira a 
questão que dá título a este texto: como analisar uma criação musical 
considerando a performance dentro de um contexto morfológico de obra? 

A resposta, no nosso entendimento, está justamente nos limites de 
tolerância morfológica de uma determinada obra posto que, mesmo 
considerando alterações de uma execução a outra, haveria outros elementos 
que contribuiriam para que algo de sua identidade se mantivesse ao longo 
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das suas diversas aparições no tempo e no espaço. Assim, segundo esta 
teoria, caberia ao analista identificar um nexo morfológico percebido como 
fator de invariância em diversas performances da obra quando esse dado 
estivesse disponível. 

Isso é viável, a nosso ver, porque a sonoridade aqui, ao contrário do 
objeto de Guigue, é considerada como um dado a posteriori impossível de 
mapear de forma definitiva fora da situação concreta de sua execução no 
tempo e no espaço; a obra seria sempre ‘efeito’ e não mais ‘causa’ e o texto 
musical adquire o status de mera “estratégia de invariância”, que o autor 
define como “o conjunto de atitudes deliberadas propostas por uma 
autoridade (...), na forma de um conjunto de regras ou procedimentos, que 
visem à repetição, a cada execução, de determinados itens considerados 
parte essencial da morfologia de uma peça” (COSTA, 2016, p. 80-81). O 
texto expressa um desejo por invariância que produz efeitos nesse sentido 
mas, ao mesmo tempo, não é garantia da emergência de determinada 
morfologia: é necessário avaliar o modo como se dá, concretamente, a 
relação entre estímulo e resultado sonoro. Verifica-se que a partitura 
tradicional, enquanto estratégia de invariância, porém, é robusta: é bastante 
simples atestar que o seu recurso de fato contribui para a estabilização no 
tempo de determinadas morfologias. Tal abordagem abre caminho para uma 
especulação a respeito de estratégias de invariância de diversos tipos, e 
seus efeitos de curto a longo prazo, que poderia servir como abordagem 
adequada num ambiente de deriva morfológica para além, inclusive, do 
paradigma partitural clássico. 

Nicholas Cook, ao selecionar de forma criteriosa os exemplares de 
sonoridades mais representativos daquilo que a análise revelara 
anteriormente ou escolher as melhores gravações, tanto do ponto de vista 
performático quanto de registro técnico, acaba criando um objeto fronteiriço 
entre a sonoridade ideal (segunda abstração de Guigue) e o dado concreto, 
nesse momento purificado pelo procedimento de escolha, para tornar-se 
mais conveniente à análise. Pensamos que uma música enquanto 
performance, que pretenda de fato levar em consideração o fenômeno 
musical, deve ser pautada no enfrentamento do problema morfológico. Se 
determinada sonoridade emerge, qual seria então a razão de sua 
morfologia?  
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Domínio sonoro: conceitos e aplicação 
na análise do I movimento do Op. 11, 
de Webern  

André Codeço (UFRJ) 
 
Resumo: O Domínio Sonoro é uma superfície abstrata finita que 
comporta entidades fora e dentro do tempo (Xenakis 1990), onde 
planejamento, desenvolvimento e análise de materiais musicais se 
constituem, essencialmente, a partir de certa perspectiva acerca do 
tempo/espaço em música. O presente artigo tem como objetivo: 1) 
apresentar os conceitos e seus respectivos modelos matemáticos 
que descrevem o comportamento dos eventos na fase ordenada da 
superfície; e, 2) expor a análise do I movimento do Op.11, de 
Webern, a partir da abordagem do Domínio Sonoro.  
Palavras-chave: Domínio sonoro. Análise musical. Teoria de 
música. Composição musical. Música e matemática. 

 
Title: Sonic Domain: concepts and application in the analysis of I   
 movement of Op. 11, by Webern. 
Abstract: The Sonic Domain is a finite abstract surface that holds 
entities both out of time and in time (Xenakis 1990), where planning, 
development and analysis of musical materials essentially consists 
of a certain perspective about time / space in music. The present 
article aims to: 1) present the concepts and their mathematical 
models that describe the behavior of the events in the ordered phase 
of the surface; and, 2) to expose the analysis of the Webern's Op.11, 
I movement, taking the Sonic Domain approach. 
Keywords: Sonic domain. Musical analysis, Music theory. 
Composition. Music and math. 
 

1. Introdução:  
O Domínio Sonoro, doravante DS, é uma superfície abstrata finita 

onde    planejamento, desenvolvimento e análise de materiais musicais se 
constituem, essencialmente, a partir: 1) da perspectiva de Smolin (2013) 
acerca do Tempo1; 2) da criação e aplicação de modelos matemáticos 

                                                
1 Em seu livro Time Reborn (2013), Smolin adentra em uma das discussões mais duras em 
Física: a existência ou não do Tempo. Dentre outras afirmações, Smolim postula que o Tempo 
é real, ou seja, o Tempo não é uma abstração. Porém, apenas um recorte dele é acessível 
através de modelos matemáticos. Desta forma, o limite da linguagem matemática coincide 
com o limite humano de manipulação do Tempo. Apoiando-se nesta abordagem, no âmbito 
do DS, seja o tempo da partitura, da performance e inclusive o da experiência musical, são 
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descritivos, que estão sendo originalmente desenvolvidos na pesquisa na qual 
este artigo se insere; 3) da aplicação de conceitos fora do tempo e dentro do 
tempo de Xenakis (1990); e  4) do Pensamento Sincrético (HALAC, 2013), 
2.1)2. Ao ser formalizado, o DS se torna potencialmente um ambiente onde 
podem ser desenvolvidas ferramentas analíticas e composicionais, estas, com 
aplicações distintas3. 

A superfície do DS é dividida em fases ordenada e não ordenada (Fig. 
1). Na fase não ordenada, aplicam-se uma das instâncias organizacionais do 
Pensamento Sincrético, o PEC4, e o conceito de eventos fora do tempo 
proposto por Xenakis (1990). No primeiro recorte da fase não ordenada, os 
materiais passam de um estado inacessível a acessível por meio do PEC, 
configurando-se como eventos fora do tempo. Neste momento, os eventos 
estão tomados por qualidades organizacionais, ou seja, possuem 
características de duração, intensidade e frequência. Contudo, não estão 
dispostos em linha temporal, o que sugere a expressão de Xenakis, fora do 
tempo. 

Sequencialmente, surge na superfície do DS o segundo recorte, a 
função ordenadora que alinha o material em termos essencialmente temporais 
transformando-os em eventos dentro de tempo. Ou seja, o nível fundamental 
da sintaxe musical no âmbito do DS se dá através da eleição de valores 
temporais aos materiais, convertendo-os em materiais dentro do tempo, 
situando-os no tempo por intermédio da metrificação do próprio tempo5. No 
que diz respeito aos processos compositivos pretendidos pelo DS, propõe-se 

                                                
recortes do Tempo real. A estes recortes de tempo esboçados na partitura, o chamamos de 
tempo sonoro e lançamos os modelos matemáticos do DS. 
2 Para maiores informações sobre o Pensamento Sincrético, ver HALAC (2013). 
3 No sentido composicional, as ferramentas do DS podem ser aplicadas em modelagem 
sistêmica, em aplicação livre e em sistemas abertos como, por exemplo, o software 
OpenMusic. 
4 Segundo Halac, a ideia é imbuída de potencial expressivo compositivo (PEC). Ela pode 
representar “ruídos, acordes, melodias, intervalos, uma canção folclórica, um poema, um 
grito, um som de um trem, um complexo motívico, um gesto violento ou suave ou um 
dispositivo que opere de algum modo em que pode ser escutado” (HALAC 2013, p. 01). Trata-
se do nível embrionário da ideia, algo que ainda careça de outras caraterísticas (direção e/ou 
articulação e/ou dinâmica, etc).  Contudo, uma fonte não sonora não pode ser entendida com 
um PEC. “Não poderia ser, por exemplo, uma matriz serial, esta fala mais com a organização, 
em vez de o próprio som e, portanto, não tem lugar como potencial expressivo” (Op. Cit., p. 
01). Um PEC, porém, “pode aparecer como uma ideia não sonora (mental) via improvisação 
ou algum método generativo de números aleatórios, ou seja, algo pré-concebido como eu 
disse antes, um material já feito, mas, repito, não é musical até que ele se conecta outra 
PEC”. (Op. Cit., p. 01). Neste sentido, o PEC representa a materialização sonora de uma ideia 
musical ou não musical.  
5 Outros parâmetros musicais, ligados a outros níveis da sintaxe, são impressos aos materiais 
por intermédio de instâncias do Pensamento Sincrético. 
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o diálogo entre as instâncias organizacionais do Pensamento Sincrético e os 
protocolos composicionais não sistemáticos de Xenakis6 (1990), visto que as 
duas abordagens por mantém proximidade. 

 

 
Fig. 1 – As fases da superfície do Domínio Sonoro 

A fase ordenada da superfície opera em duas e/ou três dimensões 
considerando o comportamento dos materiais em relação à perspectiva do DS 
sobre o tempo em música. Os materiais agora ordenados são abordados 
como eventos, os quais são unidades de medida equidistantes e se 
apresentam de maneira variada no tempo. A partir da variação, surgem os 
conceitos fundamentais ao DS e que, através da modelagem matemática, 
propiciam a visualização do movimento dos eventos na superfície. A 
visualização pode ser efetivada evidenciando parâmetros distintos de maneira 
simultânea ou não. O comportamento dos eventos confere à superfície níveis 
de perturbação, conceito ligado a taxa de variação dos eventos no tempo. 

As perturbações resultam de variações temporais do espaço 
metrificado (eventos), e são implementadas na superfície em camadas 
distintas. Os níveis de perturbação são denominados curvas de perturbação 

                                                
6 Xenakis (1990) aponta oito protocolos autônomos do processo composicional6, dos quais 
ao menos cinco se relacionam com as instâncias organizacionais do Pensamento Sincrético. 
Possivelmente, essas instâncias condensam em suas atribuições toda formalização dos 
protocolos de Xenakis. 
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e sobre eles aplicados modelos matemáticos. Portanto, as perturbações na 
superfície são os movimentos dos eventos dentro do tempo, que serão 
descritos pelos modelos matemáticos. 

2. Conceitos:  
A temporalidade objetivada pelo DS, resulta da relação biunívoca 

entre eventos equidistantes e seus acontecimentos no tempo. Nesse âmbito 
específico, os eventos, entendidos como unidades de distância, podem ser 
associados a gestos, contornos, figuras rítmicas, dinâmicas etc. Isto é, uma 
vez determinado o evento e a ele agregado qualidade simétrica espacial, este 
torna-se uma unidade de distância (CARNAP, 1995)7. Nesse sentido, os 
eventos são unidades de medição da superfície ordenada do DS (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2 – Representação de figuras de notas como eventos em um eixo temporal 

unidimensional. Representação dos eventos como unidades de distância. 

O que se propõe a seguir é que a partir de dados coletados da 
partitura, seja criado um gráfico bidimensional. Plota-se no eixo y os eventos, 
ou seja, unidades de distância (ud(e)) da superfície, e no eixo x, o fluxo 
temporal medido em segundos (ut(s), relacionado à unidade de tempo), que 
mapeie o comportamento dos eventos através de modelos matemáticas. O 
conceito de Curvas de Perturbação8 surge a partir da validação dos modelos 
matemáticos e se dá em níveis.  

1) Índices de Perturbação: São os pontos que representam mudanças 
de coeficiente angular entre as retas obtidas a patira da relação evento (ud(e)) 

                                                
7 De acordo com Carnap, distâncias são mensuráveis a partir de um esquema triplo de leis. 
A primeira lei define igualdade, a segunda lei define adição e a terceira define unidade. Para 
maiores informações, ver CARNAP, 1995. Capítulos VII “Extensive Magnitudes” e VIII 
“Lengths”. 
8 Em Matemática, o conceito de curva está ligado a qualquer linha, não se limitando à reta. 
Todos os níveis das curvas de perturbação descritos no presente artigo, são concepções 
originais do presente autor. 
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x tempo (ut(s)), ou seja, a partir dos pontos de ataque  (Fig. 3). Os índices de 
perturbação são obtidos tomando-os um a um, de maneira subsequente, até 
que seja revelado a mudança de coeficiente angular. Propomos o seguinte 
modelo matemático: 

Ip: se, m(rn) > m(rn+1) ou, m(rn) < m(rn+1), | ∅= tan%& 𝑚, onde m 
simboliza o coeficiente angular da reta rn. 

Estes dados revelam que uma sucessão de eventos que acumulem a 
mesma quantidade de duração temporal, não oferece variação de índices de 
perturbação na superfície ordenada do DS. Por outro lado, dois ou mais 
eventos com durações diferentes revelarão número maior de índices. Essa 
constatação apresenta a perspectiva do DS acerca do tempo e espaço em 
música. Ou seja, na porção de superfície ordenada do DS, os índices de 
perturbação estão ligados à taxa de variação da relação evento/tempo9.  

2) Velocidade de Perturbação: Ao plotarmos os pontos no gráfico 
bidimensional, surgem funções de primeiro grau, retas que contem os índices 
de perturbação. Derivando a função da posição de cada evento, surgem 
pontos que representam mudanças de velocidade entre cada trecho da 
trajetória (Fig. 3). Propomos o seguinte modelo matemático que indique a 
velocidade da perturbação:  

Vp =
)*
)+
= 𝑓′(𝑥n), onde xn representa a função que descreve a 

trajetória entre os pontos Ipn e Ipn+1. 
3) Fator de Perturbação: É a área sob curva que passa pelos pontos 

da velocidade de perturbação. Através da interpolação polinomial10, obtem-se 
a função que descreve a curva e utilizando a fórmula da integral definida, um 
número real será revelado. No âmbito do DS, impomos ao fator de pertubação 
o status de grandeza escalar, assim, o valor obtido revelará a perturbação da 
superfície em dois sentidos: o grau de similaridade e a variacão entre as 
perturbações.  (Fig. 4). Propomos o seguinte modelo matemático para a 
verificação do fator de perturbação:  

kp = 𝐹 𝑥 =	2
3 limn®¥ 𝐹(𝑥𝑖)6

78& Dx, onde k E Â, e F(x) : [Vpn, Vpn+1] 

 

                                                
9 Pode-se obter um gráfico com índices de perturbação considerando progressões 
harmônicas como eventos, por exemplo. Pode-se ainda obter um gráfico que considere dois 
paramentos simultâneos. Por exemplo, harmonia e pontos de ataque. 
10 Pode-se obter a curva através de aplicativos computacionais. A fórmula aplicada é: f [ xi , 
... , xi+k] = ( f [ xi+1, ... , xi+k ] - f [ xi, ... , xi+k-1 ] ) / ( xi+k - xi ) 
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Fig. 3 – Representação gráfica dos Índices de Perturbação e Velocidades de 

Perturbação. 

    

 
Fig. 4 – Representação gráfica do fator de perturbação.  

4) Pontos de distorção: Decorre da leitura vertical dos eventos, 
relacionando as alturas envolvidas. Isto é, são os pontos no tempo onde 
ocorrem superposição de alturas11 (acordes, massas sonoras). No âmbito do 
DS, a verticalidade representa o congelamento do fluxo temporal, e neste 
momento é levado em conta o produto das relações entre alturas e dinâmicas. 
São atribuídas às alturas qualidades de massa e volume. Em Física, massa é 

                                                
11 No presente artigo, as alturas são consideradas apenas no caso de blocos ou acordes. 
Contudo, é bastante possível mapear os saltos em uma melodia, por exemplo, à luz dos 
conceitos do DS. 
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uma grandeza escalar que está relacionada com a unidade de medida 
quilograma. No caso do DS, adotou-se a nomenclatura massa sonora (ms) 
com notas como unidade de medida. Ou seja, a massa sonora é a densidade-
número (BERRY, 1976). Comumente, a grandeza escalar volume está 
associada a unidade metro em três dimensões. No âmbito do DS, adotou-se 
a nomenclatura volume sonoro (vs), com intervalos como unidade de medida 
unidimensional. Ou seja, o volume sonoro representa o número de semintos 
compreendidos entre o intervalo. A razão ms/vs consiste no que Berry (1976) 
conceituou como densidade-compressão. Além destas grandezas, é atribuído 
às dinâmicas um coeficiente de intensidade (µi) relacionado a uma escala de 
valoração12 (Tab. 1): 
 

ppp pp p mp mf f ff fff 

   0-15.8 15.8-31.7 31.7-47.6 47.6-63.5 63.5-77.3 77.3-92.2 92.2-111.1 111.1-127 

Tab. 1 – Escala de valoração para (µi) 

A partir do conhecimento destes valores, é proposto o conceito de 
densidade dinâmica (Dd) através do seguinte modelo matemático: 

𝑚𝑠
𝑣𝑠 µ𝑖 = 𝐷𝑑 

O valor obtido é plotado no eixo z, e neste sentido, os pontos de 
distorção, dotados de densidade dinâmica, são responsáveis pela 
tridimensionalidade da superfície.  

5) Curvas Intervalar: Apresenta o caminho intervalar empregado 
através de manipulações da função seno (Fig. 5). No eixo y são plotados os 
intervalos (operando em Mod.12) e no eixo x são plotados os eventos, 
representados por períodos π. O objetivo deste modelo é fornecer informação 
do fluxo horizontal das alturas, já que os pontos de distorção surgem da 
qualidade vertical. 

 
 

                                                
12 Esta escala de valoração toma como referência os valores dos protocolos MIDI para 
medição da intensidade das notas. 
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Fig. 5 – Curvas intervalares dos primeiros oito compassos de Syrinx, de 

Debussy. 
  

3. Análise  
O Op11 é escrito para violoncelo e piano, e composto de três 

movimentos, a saber: I - Mäßige Achtel, II - Sehr Bewegt e III - Äusserst Ruhig. 
A prposta analítica se dá sobre o primeiro movimento, que tem em média 54 
segundos de duração. Na análise proposta no presente trabalho, as figuras 
rítmicas foram elencadas como eventos. Para melhor grafismo, considerou-
se a colcheia com duração média de 1 segundo, e a representação das 
pausas por meio das linhas azuis pontilhadas. 

Foram encontrados seis índices de perturbação (c.2, 4, 6, 7 e 9), e 
consequentemente, seis velocidades de perturbação (Fig.6). O número 
pequeno de índices decorre da presença massiva de pausas, uma vez que 
não existe relação entre duas retas intermediadas por pausas. 
 

 
Fig. 6 – Representação gráfica dos índices de perturbação e das velocidades 

de perturbação no I movimento do Op11, de Webern. 
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A função13 0x5 + 0x4 + 0.003x3 + 0.055x2 – 0.299x + 2 é revelada como 
polinômio interpolador dos pontos das velocidades de perturbação. A área sob 
a curva gerada revela o fator de perturbação Kp = 68.67. A curva das 
velocidades de perturbação mostra que os valores VP1, VP2 e VP6 são iguais. 
Isso significa que a taxa de variação entre os índices de perturbação relativos 
a este trecho, são em grande parte parecidos. Logo, ocorre pouca variação 
rítmica. 
 

 
Fig. 6 – Representação gráfica da área sob a curva que liga os pontos de 

perturbação no I movimento do Op11, de Webern. 

 
Os pontos de distorção surgem da superposição das alturas (c.1-7, 9) 

(Fig. 7 e 8) e revelam a densidade dinâmica envolvida. Os pontos de distorção 
plotados no eixo z, propicia a vizualização em três dimensões abarcando os 
índices e as velocidades de pertubação. Contudo, a apresentação em duas 
dimensões favorece a visualização dos pontos. Em geral, não ocorrem 
grandes diferenças entre os pontos de distorção. Isso significa que a 
superfície carrega pouca densidade dinâmica sendo assim pouco defornada. 

               As curvas intervalares mostram a predominância de intervalos 
ascendentes, porém, sem hegemonia de um intervalo específico (Fig. 9). 

 
 

                                                
13 Os valores de 0x5 e 0x4 estão aproximados. Seus respectivos valores são: 0,0000006339x5 
e 0,0000793575x4. 
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Fig. 7 – Os valores da densidade dinâmica plotados no eixo z. Representação 

gráfica em três dimensões considerando os pontos de distorção no I 
movimento do Op11, de Webern. 

 

 
Fig. 8 – Representação gráfica dos pontos de distorção em duas dimensões no 

I movimento do Op11, de Webern. 
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Fig. 9 – Curvas Intervalares no I movimento do Op11, de Webern. 

4. Conclusões:  
A verificação dos modelos de segmentação do DS aplicados na 

análise do Op11, mostrou-se satisfatória. Através das curvas de perturbação, 
foi possível verificar que existe semelhança e regularidade periódica entre os 
níveis de perturbação em todo primeiro movimento. Este equilíbrio sugere que 
a obra obedece um padrão estrutural rítmico, possivelmente fruto de um 
planejamento prévio. Esta hipótese pode ser corroborada se for realizada uma 
análise que assuma as classes de conjuntos como eventos.  

Ainda como fator positivo, os resultados apontam para o uso dos 
dados obtidos na modelagem sistêmica. 

Não é pretendido que um usuário futuro das ferramentas analíticas do 
DS tenha domínio sobre a operacionalização matemática dos conceitos. 
Neste sentido, espera-se criar um aplicativo computacional, durante a 
pesquisa na qual o presente artigo se insere, que aproxime a fundamentação 
conceitual da aplicabilidade composicional. Além da aplicação através da 
modelagem sistêmica, experimentações com OpenMusic estão em curso a 
fim de produzir engenharia reversa, ou seja, partir da abstração conceitual 
para a realização composicional. 

Possibilitar ferramentas de visualização dos movimentos na superfície 
do Domínio Sonoro é um dos objetivos programados. É pretendido que as 
concepções pragmáticas acerca do tempo em música promovidas pelo 
Domínio Sonoro, atuem também no campo ideológico, provocando e 
possibilitando criação musical tão somente a partir da apreensão destes 
conceitos no nível abstrato. 
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A interface entre Performance e Análise 
musical na ótica de diferentes 
especialistas e paradigmas analíticos 

Renata Coutinho de Barros Correia (USP) 
 

Resumo: O artigo tem como propósito oferecer uma abordagem 
crítica acerca de diferentes paradigmas que têm permeado parte 
da produção analítica em Performance Musical. O estudo apoia-se 
metodologicamente numa revisão de literatura com base em 
especialistas das áreas de Performance e Análise Musical. Os 
resulta dos evidenciam diferentes ideais no que se refere à 
postura do performer frente à análise musical, bem como a 
presença de paradigmas distintos no que tange à tentativa de 
articulação entre os domínios da Performance e Análise Musical. 
Apresenta algumas das posturas preconizadas pelo “Paradigma 
Estruturalista” e pela “corrente flexível” diante da denominada 
“análise rigorosa” da estruturação musical. 
Palavras-chave: Análise musical. Performance musical. 
Paradigmas analíticos. Abordagem qualitativa em música.  
 
Title: The Interface between Performance and Music Analysis: 
From the Perspective of Different Experts and Analytical 
Paradigms 
Abstract: This article aims to offer a critical approach on different 
paradigms, which have permeated part of the analytical production 
in Music Performance. The study is methodologically based on a 
review of literature, which was produced by specialists in 
Performance and Music Analysis. The results show distinct ideals 
regarding the performer’s position in relation to the music analysis, 
as well as the presence of different paradigms interested in the 
articulation between Performance and Music Analysis domains. It 
presents some of the positions defended by the “Structuralist 
Paradigm” and the “Flexible current” front of the “rigorous analysis” 
of musical structuring. 
Keywords: Music Analysis. Music Performance. Analytical Para 
digms. Qualitative Approach on Music. 
 

A relação entre a Análise e Performance Musical tem atraído a 
atenção de diversos estudiosos nas últimas décadas. Algo possível de ser 
verificado diante do elevado número de publicações, caracterizadas pela 
tentativa de articulação entre os domínios de estudo da Análise e 
Performance Musical (RINK, 2005, p. 254; LESTER, p. 197). Tal interesse é 
corroborado pela afirmação de Cook (2013, p. 40) que destaca o “longo 
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caminho” que os estudos sobre a “relação entre análise e performance” vêm 
percorrendo ao longo dos anos. Trata-se de um assunto que tem sido 
abordado a partir de diferentes perspectivas quanto o posicionamento do 
performer frente à análise musical (RINK, 2005, p. 254). Desse modo, 
diferentes paradigmas relacionados à tentativa de integração entre a Análise 
e a Performance Musical têm sido reconhecidos por especialistas. 

1. Paradigma estruturalista1 
O primeiro paradigma que abordaremos aqui é o chamado 

Paradigma Estruturalista dos estudos relacionados à Performance Musical, 
caracterizado pelo interesse quanto ao desenvolvimento de uma abordagem 
interpretativa fundamentada numa detalhada investigação da estruturação 
musical. Este paradigma tem sido associado ao emprego de uma “análise 
rigorosa” dos elementos estruturais de uma composição musical como base 
à tomada de decisões interpretativas (RINK, 2010, p. 35). Segundo alguns 
pesquisadores (LESTER, 2005, p. 197; COOK, 2013, p. 8-9; DUNSBY, 
1989, p. 8), o posicionamento favorável à análise da estruturação musical 
como um procedimento imprescindível à atuação do performer pode ser 
reconhecido em estudos desenvolvidos por Schenker e Tovey, nos quais se 
evidencia o oferecimento de prescrições aos performers com base em 
análises da estruturação musical (LESTER, 2005, p. 197). 

Apesar de tal paradigma remontar aos estudos desenvolvidos por 
teóricos do início do século XX, uma compreensão de tal modelo (nos 
estudos relacionados à Performance Musical) tem sido tratada por 
especialistas com base nos posicionamentos, defendidos por Wallace Berry 
(COOK, 2013, p. 42; RINK, 2010, p. 36). Uma observação dos estudos de 
Berry (1989) permite identificar a relevância dada a uma elaboração 
interpretativa a partir da “consciência dos elementos [...] da forma e 
estrutura”2. Desse modo, Berry defende uma aproximação entre o performer 
e a análise da estruturação musical como uma possibilidade de obtenção de 
“insights” visando à resolução de questões interpretativas. Segundo Berry: 
“Se tempo e articulação são categorias essenciais da intervenção 
interpretativa, as escolhas aplicáveis dentro de cada uma podem ser 
compreendidas para denotar a atitude do intérprete, projetada 
adequadamente, na realização de uma determinada estrutura [...] (BERRY, 
1989, p. 3, tradução nossa)3. Para Berry (1989, p. 1), uma abordagem 
                                                
1 Resguardadas as diferenças entre o estruturalismo musical e o linguístico. 
2 “[...] aware of the elements and process of form and structure” (BERRY, 1989, x). 
3 “If tempo and articulation are the essencial categories of interpretative intervention, the  
choices applied within each can be understood to denote an interpreter’s attitude, projected  
as appropriate in the portrayed realization of a given structure (BERRY, 1989, p. 3). 
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empreendida com base numa “inferência puramente intuitiva” representa um 
procedimento limitador à elaboração de uma performance musical. Por isso, 
considera a “consciência” da estrutura musical como a “base” para a tomada 
de decisões pelo performer (BERRY, 1989, p. 7). Tal afirmação permite 
identificar a importância conferida pelo teórico a esta possibilidade de 
conhecimento no âmbito do processo interpretativo. 

2. Questionamentos ao paradigma estruturalista  
Pode-se admitir que o posicionamento defendido por Berry, a saber, 

uma excessiva valorização conferida ao conhecimento estrutural para a 
tomada de decisões interpretativas, suscitou o questionamento de diversos 
estudiosos ao Paradigma Estruturalista. Para Cook (2013, p. 23), por 
exemplo, a performance não é a reprodução do texto ou da estrutura 
revelada pelo conteúdo de uma análise musical. Por isso, Cook (2013, p. 42) 
vê no posicionamento de Berry (1989) e alguns dos estudos analíticos que 
vêm sendo desenvolvidos pela área de Performance Musical, uma 
representação do Paradigma Textualista ou da abordagem a qual intitulou 
“da página para o palco” (COOK, 2013, p. 42, tradução nossa)4. 

Entretanto, além do conhecimento da estruturação musical, outros 
elementos relacionados ao estabelecimento de significados numa 
performance contribuem para a tomada de decisões interpretativas. 
Segundo Cook (1999, p. 18), as ideias defendidas por Berry (1989) 
evidenciam uma relação hegemônica do teórico frente ao performer, 
cabendo ao último a responsabilidade quanto à adesão ao modelo analítico, 
desenvolvido pelo teórico (COOK, 1999, p. 12). Há, portanto, na concepção 
de Cook e em sua crítica à Berry, um redimensionamento do papel do 
performer frente à análise musical. Não se trata de uma desvalorização do 
potencial da análise musical para a performance, mas uma defesa do 
distanciamento de uma postura subserviente do performer aos modelos 
analíticos existentes e, portanto, uma elaboração analítica mais significativa 
e próxima da realidade da performance musical. Para Cook (2013, p. 20), a 
qualidade de uma performance estaria relacionada a outras possibilidades 

                                                
4 Cook (2013, p. 4) associa o Paradigma Textualista à ideia da música como a reprodução 
de um texto durante a performance. A expressão “page-to-stage”, empregada por Cook  
(2013, p. 42) ao referir-se a certos estudos, desenvolvidos na área da Performance, tem sua 
origem nos estudos teatrais. Para este tipo de abordagem, uma interpretação “correta” 
advém de uma “correta” compreensão das relações estruturais de uma partitura. Caberia ao 
intérprete articular ou reproduzir tal compreensão durante a performance (COOK, 2013, p. 
37). Cook associa tal abordagem a um meio de “disciplinar” a performance musical, 
submetendo-a a uma “interpretação mentalista” de uma obra musical (COOK, 2013, p. 41). 
Para o musicólogo, a performance é geradora de significados que vão além daqueles gera 
dos pela compreensão da estruturação de uma obra musical. 
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de estabelecimento de significados por parte do performer, além de uma 
abordagem fundamentada apenas na análise musical da estruturação 
musical. 

Outro questionamento frente ao Paradigma Estruturalista pode ser 
reconhecido em estudos desenvolvidos por John Rink (2005; 2010) e alguns   
de seus colaboradores. Podemos identificar em tais estudos um posiciona 
mento mais flexível5 em relação à chamada “análise rigorosa”, assim como 
uma diferenciação quanto ao papel do performer em relação ao conteúdo 
revelado pela análise musical.  Tais colaboradores têm dirigido suas críticas 
a diferentes aspectos dos estudos elaborados por Wallace Berry e Eugene 
Narmour. O primeiro aspecto, já discutido anteriormente, diz respeito à 
postura crítica quanto ao papel hegemônico do teórico frente ao performer. 
São nos estudos de Lester (2005) que podemos observar o posicionamento 
favorável a uma elaboração analítica caracterizada pela interação entre 
performer e analista. Lester (2005, p. 198) vê neste tipo de interação a 
possibilidade de desenvolvimento de uma abordagem significativa para 
ambos, assim como uma aproximação de questões de interesse por parte do 
performer. Em uma de suas declarações podemos notar, claramente, o 
distanciamento do pensamento hegemônico, presente nos estudos de 
Narmour e Berry. Ele afirma: “Performers podem inserir-se no diálogo 
analítico enquanto performers – em igualdade artística e intelectual, não 
como inferiores em termos intelectuais, que precisariam aprender com os 
teóricos”6 (LESTER, 2005, p. 214, tradução nossa). 

 Além do redimensionamento do papel do performer quanto à 
elaboração de uma abordagem analítica com propósito de subsidiar a 
interpretação musical, outra diferença de posicionamento entre a corrente 
“mais flexível” e as abordagens estruturalistas tem se destacado nos estudos 
de Rink (2005) e seus colaboradores. Trata-se da questão relacionada à 
projeção sonora7 durante o ato da performance. Se nos estudos de Berry 
(1989) podemos identificar certas declarações que sugerem a ideia da 
performance como a reprodução (ou projeção) do conteúdo revelado pela 

                                                
5 Cook (1999, p. 21) admite, nos estudos de John Rink e seus colaboradores, uma posição 
mais “suavizada” em relação ao papel do performer frente à análise rigorosa ou detalhada 
da estruturação musical. 
6 “Performers could enter analytical dialogue as performers – as artistic/intelectual equals,  
not as intelectual inferiors who needed to learn from theorists” (LESTER, 2005, p. 214). 
7 A projeção estrutural é aqui entendida como sendo uma consequência da compreensão 
sobre a estruturação musical. A projeção sonora refere-se à comunicação musical durante o 
ato da performance, podendo ou não relacionar-se a um estilo de performance estrutural ou 
antiestrutural. Ambos estilos de performance são discutidos por Cook (2010, p. 250).   
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análise musical8, nos estudos de John Rink e seus colaboradores é possível 
verificar outro tipo de posicionamento. Para tais autores, nem todo conteúdo 
revelado pela análise musical deve ser projetado pelo performer (LESTER, 
2005, p. 210; ROTHSTEIN, 2005, p. 217). Podemos identificar em tais 
estudos um incentivo a um posicionamento crítico do performer frente ao 
emprego da análise musical, aproximando-se da ideia defendida por Dunsby 
(1989, p. 10), quanto à possibilidade de emprego da análise musical na 
resolução de problemas ou questões de execução. Neste sentido, a tomada 
de decisões relacionadas à projeção estrutural é considerada por Lester 
(2005, p. 210) como uma das mais difíceis questões a serem empreendidas 
pelo performer. 

 Uma última consideração a ser tratada e que permite verificar 
diferenças entre o paradigma estruturalista e a corrente de pensamento 
“mais flexível”, representada por Rink e seus colaboradores, refere-se à 
função da chamada “análise rigorosa” nos estudos relacionados à 
Performance Musical. Se no paradigma estruturalista é possível reconhecer 
uma valorização desta abordagem como possibilidade de validar a qualidade 
de uma performance musical (BERRY, 1989, p. 4; COOK, 1999, p. 18), nos 
estudos de Rink (2005) e seus colaboradores, a análise da estruturação 
musical representa um tipo de conhecimento que pode ser agregado a 
outras possibilidades analíticas a fim de subsidiar uma interpretação musical. 
Pode se reconhecer no posicionamento de Rothstein (2005, p. 237), 
favorável a uma abordagem analítica caracterizada pela “combinação da 
intuição, experiência e razão”, um posicionamento mais flexível frente à 
análise rigorosa, sugerindo a possibilidade de integração de outros tipos de 
conhecimento à abordagem analítica9. Apesar do posicionamento de 
Rothstein a favor da integração entre diferentes métodos analíticos (como 
subsídio à interpretação musical), este reconhece no emprego da análise 
musical uma limitação à garantia de uma “recriação convincente” 
(ROTHSTEIN, 2005, p.218). Há aqui o distanciamento do pensamento 
doutrinário que apregoa a ênfase na competência teórica e analítica do 
performer como garantia de qualidade de uma performance musical. 

                                                
8 “os achados da análise e sua consequente manifestação na performance” e “estrutura e  
conteúdo que podem ser compreendidos e iluminados numa performance” representam 
algumas das expressões empregadas por Berry (1989, p. x) e que remetem a ideia da 
performance como  reprodutora do conteúdo ou da compreensão obtida mediante o 
emprego da análise musical.  
9 Tal aspecto pode ser reconhecido na abordagem analítica empreendida por Rothstein 
(2005, p. 233) na Balada op. 23, de Chopin. Pode-se identificar nesta abordagem o 
emprego de conceitos característicos da linguagem poética a fim de favorecer uma 
interpretação acerca de alguns procedimentos empreendidos por Chopin. 
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 A possibilidade quanto ao desenvolvimento de uma abordagem 
analítica com a função de fornecer subsídios ao intérprete, ao invés de 
“constrangê-lo”, apresenta-se como proposta de estudos que vêm sendo 
desenvolvi dos por Rink (2005; 2010) que, semelhantemente a Rothstein, 
reivindicam uma integração entre “propostas analíticas paradigmáticas” e 
aquelas de caráter mais pragmático, ou seja, distanciadas das prescrições 
dos métodos tradicionais da Análise Musical. Diante da complexidade da 
interpretação musical e dos diversos tipos de conhecimento que 
caracterizam este processo, Rink tem empenhado seus esforços para uma 
elaboração analítica caracterizada por uma visão conciliatória entre ambos 
paradigmas aqui apresentados (RINK, 2005, p. 254). Tal postura pode ser 
reconhecida em uma de suas abordagens na qual o teórico integra à análise 
formal considerações baseadas na observação de seus gráficos de 
“flutuação do tempo” e “níveis dinâmicos” (RINK, 2010, p. 46-49). Tais 
gráficos evidenciam o interesse do teórico pelo tratamento de questões 
relacionadas à temporalidade e dinâmica, considerados fundamentais à 
atuação do intérprete. Desse modo, Rink observa uma limitação de certos 
métodos analíticos à abordagem de questões fundamentais ao intérprete. 
Ele afirma: “A temporalidade da música é fundamental [...], um fator que tem 
sido ignorado e subestimado em alguns tipos de ‘análises rigorosas’ com 
consequências negativas quando os resultados de tais análises são 
utilizados diretamente na performance”10 (RINK, 2010, p. 36, tradução 
nossa). Apesar de apontar para certos limites relacionados ao emprego de 
métodos analíticos, Rink (2010, p. 39) destaca o potencial da “análise 
rigorosa” para a resolução de certos problemas técnicos e conceituais, ou 
seja, a assimilação de conceitos e terminologias que permitam o 
desenvolvimento de uma narrativa acerca da compreensão e interpretação 
empreendida pelo performer. 

3. Considerações finais  
Apesar das diferenças verificadas entre os posicionamentos 

defendidos pela corrente estruturalista e aquela apregoada por Rink e seus 
colaboradores, é possível reconhecer entre elas uma valorização da análise 
da estruturação musical para o intérprete. Um aspecto que tem sido 
considera do relevante à compreensão do texto musical e resolução de 
questões de execução. Contudo, estudos mais recentes, elaborados por 
John Rink e seus colaboradores têm conferido ao performer a 
responsabilidade quanto a uma atitude crítica diante da seleção do método 
                                                
10 “Music’s temporality is indeed critical in this regard, a fator either ignored or dowplayed in 
at least some ‘rigourous analysis’, to individious effect when the results thereof are directly 
harnessed to performance” (RINK, 2010, p. 36). 
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analítico com a função de subsidiar a resolução de questões de execução. 
Se na corrente estruturalista, defendida por Berry (1989), a análise da 
estruturação musical é considerada um meio de validar a performance 
musical, estudos mais recentes (COOK, 2013; RINK, 2010; ROTHSTEIN, 
2005) têm mostrado que sua qualidade está vinculada aos diferentes 
significados estabelecidos pelos performers, relacionados aos diferentes 
tipos de conhecimento acerca do objeto analítico. Tais estudos, 
empreendidos por Rink e seus colaboradores, reconhecem os limites da 
análise detalhada da estruturação musical para a interpretação, sem 
desconsiderar o seu potencial para o processo interpretativo. Trata-se do 
esforço de estudiosos para articular os campos de estudo Análise e 
Performance Musical, bem como incentivar uma elaboração analítica 
significativa e próxima da realidade e da necessidade do processo de 
construção de uma performance musical. Contudo, tal esforço empreendido 
por Rink e seus colaboradores não tem se eximido de críticas emitidas por 
especialistas, como Cook (1999, p. 22; 2013, p. 47). Este teórico tem 
destacado a fragilidade, incoerência téorica e epistemológica dos estudos de 
Rink e seus colaboradores (COOK, 1999, p. 22).  

Os posicionamentos aqui apresentados representam, portanto, 
diferentes paradigmas ou modos de interpretação que têm, em certos casos, 
questionado a possibilidade de integração entre os domínios da Análise e 
Performance Musical, enquanto outros têm defendido: o potencial da análise 
na resolução de problemas interpretativos, a possibilidade de inter-relação 
entre os domínios citados, bem como destacado algumas das problemáticas 
relacionadas à tentativa de articulação entre a Análise e a Performance 
musical.  
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Simetrias expansivas em obras de 
Villa-Lobos 

Allan Medeiros Falqueiro (USP) 
Adriana Lopes da Cunha Moreira (USP) 

 
Resumo: Este artigo apresenta parte dos resultados obtidos na 
pesquisa de doutorado realizada no programa de música da 
Universidade de São Paulo, voltada ao estudo de obras de Villa-
Lobos a partir da perspectiva da simetria inversiva. Considerando a 
grande variedade de estruturas simétricas encontradas na obra de 
Villa-Lobos e as múltiplas maneiras como são formadas, realizamos 
uma categorização das mesmas, agrupando-as de acordo com 
suas afinidades. Dentre estas categorias, apresentaremos nesta 
comunicação as estruturas mais representativas dentre as que 
denominamos simetrias expansivas. Procuramos demonstrar como 
a ideia de expansão simétrica, inicialmente relacionada com a 
progressão omnibus, pode ser ampliada, gerando diversas 
possibilidades compositivas.   
Palavras-chave: Simetria inversiva. Villa-Lobos. Simetria 
expansiva. Progressão omnibus. 

 
Title: Expansive symmetries in works by Villa-Lobos  
Abstract: This paper provides some analytical examples from the 
doctoral dissertation presented at University of São Paulo, that 
aimed to investigate the usage of inversional symmetry in Villa-
Lobos music. Considering the great variety of symmetrical 
structures found in Villa-Lobos's work and the multiplicity of ways in 
which they are formed, we proposed a categorization of these 
structures, grouping them according to their affinities. This paper 
shows the most representative structures affiliated to the category 
expansive symmetries. We seek to demonstrate how the idea of 
symmetrical expansion, initially related to omnibus progression, can 
be expanded in several compositional possibilities. 
Keywords: Inversional symmetry. Villa-Lobos. Expansive 
Symmetry. Omnibus progression. 

 
O presente artigo apresenta resultados da pesquisa de doutorado 

realizada na Universidade de São Paulo, com apoio da Fapesp1. Nessa 
pesquisa, obras de Villa-Lobos compostas entre 1945 e 1950 foram 
analisadas, tendo como base teórica a perspectiva da simetria inversiva, uma 
                                                
1 Processo n. 2013/03646-9, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP). As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material 
são de responsabilidade do autor e não necessariamente refletem a visão da FAPESP. 
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das possíveis aplicações do conceito de simetria na música. Essa teoria tem 
suas origens apenas após a segunda metade do século XX, a partir das 
publicações de George Perle (1977, 1991, 1995), Elliott Antokoletz (1984) e 
outros teóricos que intentaram a utilização de conceitos da simetria 
matemática para a compreensão de estruturas musicais harmônicas2. 

A partir dos resultados analíticos, uma categorização de estruturas 
simétricas foi proposta, agrupando-as de acordo com suas afinidades e 
semelhanças, de forma com que as características principais fossem 
evidenciadas nas nomenclaturas criadas, a saber: simetrias expansivas; 
simetrias verticalizadas; antissimetrias; simetrias modais; eixos por omissão; 
simetrias convolutas; simetrias interruptas; simetrias opositivas; simetrias 
planificadas.  

A simetria expansiva, foco do presente artigo, é muito frequente na 
obra de Villa-Lobos e diz respeito àquelas produzidas pelo afastamento ou 
convergência a um centro de simetria. Podemos afirmar que esta é uma das 
formas mais evidentes do uso de simetria, tanto auditivamente quanto 
visualmente na partitura. O enquadramento tanto do afastamento quanto da 
convergência a um centro de simetria na mesma categoria se deve pela 
ambiguidade gerada pela presença de dois centros opostos em todos os eixos 
de simetria inversiva, sempre a um trítono de distância3. Quando duas linhas 
melódicas convergem a um eixo simétrico, se afastam de seu sub-eixo, como 
demonstra o Ex. 1. Em um âmbito abstrato, o termo expansão abarca, 
portanto, ambos os procedimentos. Porém, para um maior detalhamento e 
para uma maior aproximação com o resultado sonoro da estrutura simétrica, 
podemos denominá-las simetria expansiva por afastamento ou simetria 
expansiva por convergência. 
 

                                                
2 A respeito das bases teóricas da simetria inversiva, suas possibilidades metodológicas e 
aplicabilidade, ver Falqueiro (2013). 
3 Destes centros, denominamos como eixo aquele que possui maior representatividade 
musical e como sub-eixo o centro oposto. 
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Ex. 1 – Caráter de afastamento ou convergência na simetria expansiva. 

A simetria expansiva em sua forma mais clara, a sobreposição de 
escalas cromáticas em movimentos contrários, remete à progressão omnibus, 
descrita por Yellin (1998)4, em que há uma progressão tonal com a 
manutenção das duas notas centrais do acorde inicial simultaneamente a um 
movimento cromático ascendente e descendente pelas vozes externas. A 
utilização da progressão omnibus no contexto tonal, entretanto, preserva uma 
direcionalidade funcional, o que não é necessariamente mantido na utilização 
da figuração melódica da simetria expansiva no contexto da música pós-tonal. 
A importância de estruturas simétricas semelhantes a esta progressão na obra 
de Villa-Lobos já é apontada por Salles (2015, p. 12-13). O presente artigo 
expõe algumas destas estruturas, demonstrando algumas das possibilidades 
de variação deste padrão simétrico. 

Um exemplo de simetria expansiva mais próximo à progressão 
omnibus pode ser encontrado na coda do IV Movimento do Quarteto de cordas 
n. 11, transcrita no Figura 90. A partir do comp. 177, o primeiro violino e a viola 
executam a nota estacionária Lá, enquanto, em ritmo simultâneo, o segundo 
violino executa uma linha cromática descendente, sobreposta a uma linha 
cromática ascendente do violoncelo. A presença do par 9-9 (Lá-Lá) como nota 
estacionária potencializa esta simetria, pois provê uma sonoridade referencial 
para a audição dos demais pares. O resultado é a formação de todos os pares 
do eixo de soma 6, com exceção do sub-eixo 3-3 (Mi@-Mi@). Quando esta 
altura seria alcançada por ambos os instrumentos, Villa-Lobos quebra o 
padrão simétrico, efetuando uma dissimetria5. 

                                                
4 A pesquisadora Vanessa Rodrigues Nonis (2011) apresenta em sua dissertação de 
mestrado a análise desta progressão em obras de Chopin, relacionando com o conceito de 
teufelsmühle, referente à vertente teórica alemã do estudo de progressões cromáticas.  
5 Dissimetria é um dos conceitos relacionados ao de simetria, refere-se à quebra de simetria 
em um ou mais detalhes, porém sem descaracterizar o caráter simétrico da estrutura 
(FALQUEIRO, 2016, p. 312-313). 
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Fig.  1 – Villa-Lobos, Quarteto de cordas n. 11, IV (comp.175-180). 

 
Ex. 2 – Gráfico altura/tempo do Quarteto de cordas n. 11, IV (comp. 177-190). 

A progressão omnibus é apenas uma das instâncias possíveis da 
simetria expansiva, como veremos nas estruturas descritas adiante. No 
desenvolvimento do I Mov. do Quarteto de cordas n. 10, por exemplo, ocorre 
uma figuração semelhante à da Fig.  1, porém em menor proporção e sem a 
execução permanente do centro de simetria. Nos compassos 88 e 89, 
exatamente na marcação  11 , a viola e o violoncelo partem da altura 5 em 
movimento contrário, desta vez diatonicamente, como transcrito no Ex. 3. A 
coleção, que possui forma normal [2,3,5,7,8,10,0], equivale à escala de Fá 
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dórico6 e suas alturas correspondem aos pares do eixo de soma 10, tendo 
como centro de simetria o par 5-5 (Fá-Fá). Estes pares são executados 
sequencial e simultaneamente, havendo um afastamento do centro da 
simetria e uma posterior convergência ao mesmo. O movimento acaba no par 
3-7 (Mi@-Sol). O padrão, todavia, é rompido por Villa-Lobos nos compassos 
seguintes7. No que diz respeito à categorização das estruturas simétricas, 
esta enquadra-se em duas categorias distintas, pois pode ser considerada 
também como uma simetria modal, já que não há exclusividade prevista na 
categorização proposta (FALQUEIRO, 2017). 

  

 
Fig.  2 – Villa-Lobos, Quarteto de cordas n. 10, I (comp. 88-90). 

 
Ex. 3 – Gráfico altura/tempo do Quarteto de cordas n. 10, I (comp. 88-89). 

Para além da expansão melódica de um eixo de simetria, a simetria 
expansiva pode ser efetuada pela expansão de um motivo no espectro 
cromático, como em dois momentos do III Mov. do Trio de Cordas. Neste caso, 
um motivo caracterizado por uma bordadura de segunda menor afasta-se de 
um centro cromático. Corroborando com a oposição simétrica entre as linhas, 

                                                
6 O modo dórico é o único modo que, quando sobreposto, evidencia a simetria inerente da 
escala diatônica, pois o centro desta simetria se dá em sua altura fundamental (FALQUEIRO, 
2012, p. 95). 
7 Como é possível visualizar na estrutura de afastamento do comp. 90. 
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a bordadura superior é utilizada na linha ascendente (violino) e a bordadura 
inferior na linha descendente (violoncelo). O primeiro motivo de cada linha 
está grifado na Fig.  3. 

 

 
Fig.  3 – Villa-Lobos, Trio, III (comp. 116-121). 

Como demonstra o gráfico altura/tempo do Ex. 4, todos os pares 
simétricos são executados simultaneamente, inicialmente em torno do eixo 5-
6 (Fá-Fá#), seguindo por afastamento em direção ao sub-eixo 0-11 (Dó-Si). 
Esse procedimento ocorre estritamente por duas oitavas. Porém, na terceira 
oitava, quando as duas linhas alcançariam o sub-eixo pela segunda vez, há 
uma quebra da simetria com a repetição da altura Ré no violoncelo 
(demarcada por um círculo na Fig.  3). Assim, a alteração no padrão produz 
uma dissimetria, que pode ser compreendida de duas maneiras: uma quebra 
no violoncelo, porém com o eixo mantido pelo violino; a alteração para o eixo 
de soma 0, resultante do agrupamento dos pares 1-11 (Ré@-Si) e 0-0 (Dó-Dó), 
executados simultaneamente pelos instrumentos. 

  

 
Ex. 4 – Gráfico altura/tempo do Trio, III (comp. 116-120).  
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Posteriormente, uma segunda formação com características 
semelhantes é apresentada no comp. 132 do mesmo movimento, 
estendendo-se por apenas uma oitava (Fig.  4). Outra alteração está no valor 
da soma do eixo simétrico, desta vez estruturada em torno do eixo de soma 
9. Semelhantemente à versão anterior, o padrão simétrico é quebrado ao fim 
da formação. Embora a quebra do padrão seja realizada de maneira distinta, 
mantém-se a alteração para o eixo de soma 0 pelos pares 5-7 (Fá-Sol) e 4-8 
(Mi-Lá@). A quebra do padrão é efetuada através da repetição do motivo 
iniciado pela altura Sol e seu espalhamento no último motivo na linha do 
violoncelo (a segunda menor descendente torna-se ascendente). 

  

 
Fig.  4 – Villa-Lobos, Trio, III (comp. 131-133). 

 
Ex. 5 – Gráfico altura/tempo do Trio, III (comp. 132-133). 

Uma nova variação de simetria expansiva é utilizada por Villa-Lobos 
na coda do I Movimento do Quarteto de cordas n. 12. Sua principal 
característica é a exclusão do movimento descendente, embora haja a 
manutenção da simetria. O padrão melódico se dá pela alternância da 
transposição à T7 e T5 do intervalo de segunda menor, resultando em um 
padrão cíclico, pois há o retorno para as alturas iniciais. Por considerar apenas 
as classes de alturas, o padrão ascendente do trecho não é demonstrado no 
gráfico do Ex. 6. Todos os tempos do trecho completam o conjunto 8-17 
(01345689), que é dividido em dois subconjuntos: 4-23 (0257), de caráter 
quartal, e 4-20 (0158), correspondente à tétrade de sétima maior. Devido ao 
padrão de transposição, a oposição simétrica dos pares se dá entre o primeiro 
violino e violoncelo e entre o segundo violino e viola. Apenas no último tempo 
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há uma quebra deste padrão de oposição, ocorrendo a inversão entre as 
vozes da viola e do violoncelo. A partir de suas características, esta estrutura 
simétrica pode enquadrar-se em duas categorias: simetria expansiva, devido 
ao caráter sonoro; simetria verticalizada, que é caracterizada pela sucessão 
de blocos simétricos (FALQUEIRO, 2017). 

 

 
Fig.  5 – Villa-Lobos, Quarteto de cordas n. 12, I (comp. 135-137). 

 
Ex. 6 – Gráfico altura/tempo do Quarteto de cordas n. 12, I (comp. 135-136). 

A simetria expansiva não depende unicamente da oposição entre 
duas linhas melódicas, podendo ser criada no interior de uma única melodia, 
tendo como exemplo a alternância de intervalos ascendentes e 
descendentes8. Esse procedimento foi utilizado por Villa-Lobos para a 
construção da linha do clarinete baixo e da tuba nos compassos 8 e 9 do 
poema sinfônico Erosão (Fig.  6). 

 

                                                
8 Este padrão melódico é muito recorrente na obra de Villa-Lobos, sendo denominado como 
ziguezague (SALLES, 2009, p. 114). 
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Fig.  6 – Villa-Lobos, Erosão (comp. 8-9). 

Como demonstra o gráfico do Ex. 7, há uma convergência sequencial 
aos dois centros do eixo de soma 8, 4-4 (Mi-Mi) e 10-10 (Si@-Si@). Neste caso, 
a denominação como simetria expansiva por convergência aproxima-se mais 
ao resultado sonoro por não haver uma continuidade do eixo ao sub-eixo, 
porém, duas aproximações seguidas. O movimento melódico é iniciado pelos 
pares 2-6 (Ré-Sol@) e 3-5 (Mi@-Fá), convergindo para a altura Mi, eixo da 
simetria. Há, então, um salto de sexta menor conduzindo a uma nova simetria 
expansiva, desta vez convergindo ao sub-eixo 10-10 (Si@-Si@) através do par 
0-8 (Dó-Lá@). Entretanto, Villa-Lobos omite a altura 9 (Lá), simetricamente 
oposta à altura 11 (Si) para a formação do par 9-11 (Lá-Si). Consideramos 
isso uma dissimetria, pois, embora a sua complementação não tenha ocorrido, 
há a manutenção de um sentido de direcionalidade para um centro simétrico.  

 

 
Ex. 7 – Gráfico altura/tempo de Erosão (comp. 8-9).  

Uma configuração melódica semelhante pode ser encontrada na viola 
nos compassos iniciais do segundo movimento da Sinfonia n. 8 (Fig.  7), 
porém sem a utilização do padrão de ziguezague. O eixo de simetria, porém, 
localiza-se em uma altura imaginária entre o par 6-7 (Sol@-Sol), representando 
o eixo de soma 1. Como demonstra o Ex. 8, a ordenação dos pares simétricos 
não mantém um padrão sequencial. O par 4-9 (Mi-Lá) é formado pela altura 

4º encontro internacional de teoria e análise m
usical

4th international m
eeting of m

usic theory and analysis

109



 

 

inicial, Lá, sendo oposta simetricamente à altura Mi, que fecha o primeiro 
segmento melódico. O par 5-8 (Fá-Lá@) e o par central 6-7 (Sol@-Sol) são 
executados alternadamente, realizando um movimento em direção ao centro. 
Este mesmo movimento é executado na segunda metade da frase, porém 
com a remoção da altura Sol@. A melodia acaba, entretanto, na altura Dó, que 
faz parte do eixo de simetria em sequência. 

  

 
Fig.  7 – Villa-Lobos, Sinfonia n. 8, II (comp. 1-5). 

 
Ex. 8 – Gráfico altura/tempo da Sinfonia n. 8, II (comp. 2-5). 

Considerações Finais  
Dentre as simetrias expansivas encontradas, apresentamos neste 

artigo as mais representativas para a compreensão de suas características, 
sendo a oposição simétrica de duas linhas cromáticas sua versão mais 
evidente, possibilidade é amplamente relacionada com a progressão omnibus. 
Esta progressão em sua utilização clássica, em contrapartida, permanece 
vinculada ao sistema tonal, enquanto estruturas simétricas que possuem 
expansão semelhante poderão estar desvinculadas de uma direcionalidade 
funcional. 

Procuramos evidenciar algumas maneiras com que a ideia da 
expansão possa fazer-se presente na estrutura simétrica, sem 
necessariamente estar enraizada na oposição de duas linhas melódicas. A 
expansão pode ocorrer no interior de uma melodia, sendo a formulação em 
ziguezague, elemento recorrente na linguagem compositiva de Villa-Lobos, 
uma das possibilidades. Ela também pode fazer-se presente apenas no 
âmbito do registro, como no Ex. 6, em que há a manutenção das mesmas 
alturas de uma única simetria verticalizada enquanto apenas o registro é 
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expandido. Da mesma forma, este exemplo demonstra como a expansão 
pode ocorrer em apenas uma direção, não sendo necessária a oposição 
gerada por uma linha em movimento contrário. 

Como é perceptível em alguns dos exemplos, a simetria pode não ser 
tratada com rigidez, sendo criada uma dissimetria em algum momento, ou 
sendo a simetria abandonada. De fato, estes são procedimentos amplamente 
utilizados por Villa-Lobos. Em muitas das estruturas em que há uma oposição 
entre linhas de movimento contrário, o compositor não se atém a uma simetria. 
Entretanto, são vastas as possibilidades compositivas para a formulação de 
estruturas expansivas assimétricas ou dissimétricas, tornando-se necessário 
outro estudo para compreender as maneiras como Villa-Lobos constrói tais 
estruturas. 
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Pensamento composicional, escrita
instrumental e live-electronics no Quarteto
de Cordas no 4, de Georg Friedrich Haas

Pedro Henrique de Faria (UNICAMP)1

José Henrique Padovani (UNICAMP)2

Resumo: Inserido em uma pesquisa voltada à investigação
criativa e analítica da live-electronics em abordagens composicionais
contemporâneas, o trabalho empreende uma investigação analítica
acerca da primeira experimentação com live-electronics do compositor
Georg Friedrich Haas, no Quarteto de cordas n. 4 (2003). Discute-se
como, mesmo a partir de abordagens técnicas simples na eletrônica, o
compositor constrói um discurso altamente articulado e dinâmico entre
meios instrumentais e live-electronics.

Palavras-chave: Georg Friedrich Haas. Música mista. Live-electronics.
Microtonalismo. Espectralismo.

Title: Compositional Thought, Instrumental Writing and Live-electronics
in the String Quartet n. 4 by Georg Friedrich Haas.

Abstract: In the context of an ongoing research on the creative
and analytical inquire about the live-electronics in contemporary
compositional approaches, the text presents an analysis of the first
creative experience with live-electronics by Georg Friedrich Haas, in
his String Quartet n. 4 (2003). The text addresses how, despite the
simple technical procedures adopted in the electronics, the composer
creates a very dynamic and articulated musical discourse between
instrumental means and live-electronics.

Keywords: Georg Friedrich Haas. Mixed music. Live-electronics.
Microtonalism. Spectralism

1. Introdução

Nas últimas duas décadas é possível perceber uma grande
transformação das ferramentas e das poéticas composicionais voltadas a obras
mistas – i.e. composições musicais que combinam sons instrumentais/vocais e
mecanismos eletrônicos de processamento, síntese e reprodução sonora. Se
por um lado a criação musical foi intensamente transformada nesse período, por
outro, é possível identificar, ainda hoje, um processo análogo de reconsideração
das abordagens e ferramentas analíticas, teóricas, musicológicas e críticas

1 Financiamento (bolsa de mestrado) e apoio: FAEPEX/UNICAMP.
2 Financiamento e apoio: CNPq (edital MCTI/CNPq/Universal 14/2014) e FAEPEX/UNICAMP.
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voltadas a este repertório. Tal processo se torna mais evidente no estudo
de obras que utilizam a “eletrônica em tempo real” – live-electronics – dado
que os sistemas computacionais e toda a estrutura tecnológica envolvida na
produção desse gênero estão em pleno desenvolvimento desde a disseminação
de ambientes computacionais como Max/MSP, Pure Data e SuperCollider, dentre
outros, a partir de meados da década de 1990.

Tendo em vista que as peças que utilizam tais recursos não podem
ser adequadamente compreendidas se forem reduzidas à mera soma de uma
camada instrumental e outra eletroacústica/computacional, assim também a
sua apreensão analítica e estudo teórico precisam ir além de uma apreensão
dissociada entre notação/instrumento acústico e projeção eletroacústica. De fato,
basta-nos apontar que os processos eletrônicos, tais como eles são empregados
nesse repertório, prestam-se tanto a expandir os instrumentos/vozes a eles
associados quanto a entrelaçar e articular estruturas formais/texturais, materiais
musicais e planos sonoros.

Nesse contexto, portanto, a eletrônica apresenta a função de expandir
o instrumento e, ao mesmo tempo, de estabelecer mecanismos procedimentais
que agenciam os processos sonoros: se por um lado, a live-electronics expande
as possibilidades de produção sonora do instrumentário acústico a ela acoplado,
por outro, a sua programação e planejamento equivalem a um registro que, ainda
que diferente daquele da partitura e da notação musical, modificam diretamente
a estrutura formal, articulatória, textural e sonora da música. A live-electronics
expande tanto o espaço de notação e planejamento composicional (e pode ser
encarada, portanto, como uma expansão da partitura) quanto o instrumentário
acústico que ela estende por meio de uma cadeia mais ou menos complexa de
processamento de sinais (situando-se também, portanto, enquanto instrumento).

Para o estudo analítico desse repertório parece-nos necessário
compreender estes dois aspectos da eletrônica em sua associação à elaboração
composicional. De maneira a dar coerência a essas duas acoplagens dos
processos eletrônicos em tempo real é necessário ainda compreender como
os processos empregados para sintetizar ou processar sons em tempo real se
articulam com o plano poético da composição, possibilitando ao agente da criação
musical concretizar suas ideias composicionais não apenas no nível da notação
ou de uma elaboração “sonora”/eletroacústica, mas enquanto circuito e cadeia de
processamento que interliga instrumentos, sons eletrônicos e espaço de “escrita”
composicional.

É a partir desse paradigma e dessa perspectiva que o presente
trabalho propõe-se a investigar analiticamente o Quarteto de Cordas no 4
do compositor austríaco Georg Friedrich Haas (1953) – peça que marca
o início de seu processo de experimentação com obras mistas utilizando

4º
 e

nc
on

tr
o 

in
te

rn
ac

io
na

l d
e 

te
or

ia
 e

 a
ná

lis
e 

m
us

ic
al

4t
h 

in
te

rn
at

io
na

l m
ee

tin
g 

of
 m

us
ic

 th
eo

ry
 a

nd
 a

na
ly

si
s

114



live-electronics. Ao engendrar relações composicionais mais estruturadas a
partir de mecanismos de processamento de sinal relativamente simples, essa
peça torna-se especialmente relevante enquanto objeto de estudo de uma
investigação voltada à live-electronics na composição musical deste início de
século, servindo-nos como ponto de partida para uma pesquisa de cunho analítico
e composicional de maior alcance que abarque diferentes abordagens poéticas,
estratégias técnicas, soluções composicionais e perspectivas estéticas.

2. Live-electronics: abordagem criativa e função estrutural

No início do Quarteto de Cordas no 4, Haas descreve o mecanismo
básico da eletrônica na peça.

A eletrônica se resume à gravação dos sons instrumentais e sua
reprodução defasada. Durante a reprodução, ocorrem também
variações na velocidade de leitura [dos sons gravados], previstas na
partitura. Os alto-falantes devem ser posicionados no palco, sendo
dispostos espacialmente próximos aos intérpretes. Deve-se buscar a
maior similaridade possível entre os sons reais dos instrumentos e
aqueles reproduzidos. (HAAS, 2003, p. 1)

A utilização de processos eletrônicos no quarto quarteto de Haas
remonta a obras mistas que, décadas antes da disseminação da computação
musical em tempo real, empregavam fitas magnéticas para reproduzir ou
transformar o som, em situação de concerto. Essa tradição abarca aproximações
criativas tão diferentes quanto aquela da tape music de Luening e Ussachevsky
(MANNING, 2004, p. 76) ou as experimentações composicionais pioneiras
no campo da live-electronics, em que fitas magnéticas eram utilizadas para
implementar linhas de atraso – como em Solo (1965-66), de Karlheinz
Stockhausen, em que vários intérpretes manipulam potenciômetros que permitem
controlar o volume dos sinais captados por diferentes cabeçotes de leitura
a distâncias específicas daquele de gravação, também manipulado por um
intérprete/operador (HOLMES, 2008, p. 76).

Neste quarteto, Haas emprega linhas de atraso que, diferentemente
daquelas de Stockhausen, são criadas a partir da gravação e leitura dinâmicas
de áudio digital na memória do computador (o que, evidentemente, lhe permite
superar limitações técnicas que, quatro décadas antes, eram inacessíveis às
primeiras experimentações no campo da live-electronics).

É de se salientar que a utilização da eletrônica de Haas nesta peça é,
prioritariamente, mimética com relação à sonoridade instrumental. Ela consiste,
basicamente, em reproduzir trechos previamente gravados buscando-se “a maior
similaridade possível” com os sons instrumentais. Os cinco excertos gravados
durante a performance são reproduzidos em momentos específicos da peça com
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variações da taxa de reprodução calculadas a partir de relações de inteiros.
Esse processo altera não apenas a duração original do trecho gravado – em
proporção inversa à velocidade de leitura – como, também, permite deslocar as
frequências originais a partir de múltiplos que criam transposições microtonais
baseadas em relações harmônicas (i.e., relações entre múltiplos inteiros). Assim,
devido ao efeito Doppler (LOY, 2007, p. 229), uma alteração na taxa/velocidade
de reprodução em uma razão de 2(c/1200) : 1 irá multiplicar a duração original
por 2(−c/1200) e deslocar/transpor as frequências originais em c centésimos de
semitons (cents).

local.
na

partitura
(pág. |sist.)

taxa de
reprod.

(velocidade
de leitura)

variação de duração
(ex.: 2 ⇒ dobro da
duração/metade da

veloc orig.)

transposição
(em cents)

no da gravação
(número do
fragmento

reproduzido)

2 | 2 1/1 1 0 I
3 | 1 33/32 '0,97 ' +53 I
3 | 1 17/16 '0,941 '+105 I
3 | 2 12/11 '0,917 '+151 I
3 | 2 10/9 0,9 '+182 I
3 | 2 8/7 0,875 '+231 I
3 | 3 1/1 1 0 II
5 | 1 1/1 1 0 I
6 | 2 7/6 '0,857 '+267 III
8 | 2 1/1 1 0 II
8 | 2 11/12 '1,091 '-151 IV

10 | 2 33/32 '0,97 '+53 V
10 | 2 49/48 '0,98 '+36 V

Tabela 1 – Parâmetros e relações entre velocidade/duração/transposição dos
processos eletrônicos empregados: localização (página | sistema), taxa/velocidade
de reprodução, variação da duração, transposição (cents), e trecho reproduzido.

Ao especificar os parâmetros de reprodução dos excertos de cada
gravação, Haas define o volume e a velocidade/taxa de reprodução. Na
tabela 1, apresentamos a relação entre velocidade de reprodução, variação
da duração original e tranposição microtonal decorrentes das instruções na
partitura. Tais relações, ainda que simples do ponto de vista técnico,
permitem-nos conjecturar que a estratégia que rege a velocidade de leitura
dos trechos gravados é concebida, prioritariamente, a partir de uma lógica
harmônica voltada a explorar relações simples (isto é, transposições baseadas em
divisões entre múltiplos inteiros contíguos), integrando-se ainda à uma concepção
textural/“contrapontística” que o compositor coloca em evidência na seguinte nota
sobre a peça:
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No meu 4o Quarteto de Cordas, uso pela primeira vez nos meus
trabalhos a live-electronics. Nele me interessam-me menos as
transformações sonoras do que a possibilidade de gravar e reproduzir
o que é tocado: a confrontação dos intérpretes com o seu próprio
passado imediato – um passado que será então deslocado no espaço
temporal e sonoro e com o qual se estabelecerá uma comunicação.
(HAAS, 2004)

Ainda a partir da análise da tabela 1, verifica-se que os excertos II, III
e IV são reproduzidos uma única vez. O excerto II é tocado sem alterações de
velocidade, duração e transposição, permitindo a ressignificação desse material
musical em uma nova situação formal. O excerto III tem a maior alteração de
frequência, na razão 7/6, pouco abaixo de uma terça menor (aproximadamente
+267 cents) acima das alturas originais. Por fim, o excerto IV é o único que sofre
o processo de transposição descendente (aproximadamente -151 cents), tendo
sua duração expandida.

É interessante observar a não exploração de transposições que viessem
a ultrapassar aquelas de +267 e -151 empregadas, respectivamente, nos trechos
III e IV, é condizente com a intenção de Haas de não distorcer de maneira
demasiadamente evidente a sonoridade instrumental, empregando a projeção
defasada dos instrumentos de corda a partir do que denominamos como uma
estratégia mimética de emprego da live-electronics.

Outros dois aspectos deixam-se perceber de maneira evidente pela
tabela 1: a utilização mais reiterada do trecho I (7 vezes) – com 6 taxas
de reprodução diferentes – e a aceleração gradativa das taxas de reprodução
(gerando transposições cada vez mais altas até o 2o sistema da página 3.

3. Abordagens de escrita instrumental e exploração da live-electronics

A escrita instrumental de Haas explora, em cada projeto, estruturas
microtonais baseadas em diversos sistemas e temperamentos. Para o quarteto
de cordas, a forma é relativamente modulável e passível de ser transformada
pelos intérpretes – o que também é explorado no seu terceiro quarteto.

a) Estratégias de notação

A duração da obra é variada dado o uso de notação proporcional
(com durações indicadas em segundos) e trechos com duração livre em que
instruções textuais indicam o que deve e/ou pode ser realizado. No presente
texto, visando simplificar a referência a essas duas estratégias de notação,
empregaremos, respectivamente, os termos notação proporcional /prescritiva e
notação aberta/propositiva.

Nas seções em que a notação é prioritariamente aberta/propositiva,
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Haas pede que os músicos utilizem alturas tocadas previamente em trechos
prescritivos/proporcionais empregando um dos 11 modelos que são fornecidos
no apêndice da partitura e que, apesar de não apresentarem alturas específicas,
são detalhados em termos de ritmo, articulação, modos de execução instrumental,
variação de alturas, repetições e dinâmicas.

Ex. 1 – Modelo musical A, apresentado no apêndice da partitura.

Fig. 1 – Esquema geral do Quarteto de Cordas no 4,de G.F. Haas.

Ainda com o objetivo de ressaltar as especificidades do pensamento
composicional de Haas na peça, seccionamos o quarteto a partir de sete seções
(identificadas de a a g) e uma coda final (h) (fig. 1)3. Vale ressaltar que tal
3 Nesta análise, portanto, as seções formais – por nós identificadas em letras minúsculas de a

a h – e os modelos fornecidos em apêndice – identificados pelo próprio compositor em letras
maiúsculas – não possuem qualquer correspondência direta entre si.
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divisão não pretende tanto apresentar um esquema analítico formalista da peça
mas, antes, servir pragmaticamente à investigação das estratégias de escrita e
de características gerais relacionadas a caráter, material, modos de execução
instrumental, notação prescritiva, notação propositiva e emprego da eletrônica.

b) Timbre, harmonia e ”micro-melodias”

Diversos procedimentos harmônicos e de manipulação timbrística/sonora
são explorados na peça. Inicialmente, essa exploração é marcada pela uso
da arcada em estremamente sul ponticello – o que tende a atenuar a altura
fundamental e fazer soarem com mais brilho os parciais superiores. Ao longo
da peça, percebe-se uma maior diversificação dos processos harmônicos e de
manipulação do timbre empregados que abarcam a exploração do temperamento,
de alturas microtonais e de estruturas atonais.

Fig. 2 – Excerto da seção c: diferentes temperamentos e “micro-melodias”.

Haas aborda recorrentemente transições canônicas do material musical
(ver fig. 2). Desse modo, a homogeneidade textural dos materiais e seções
contrastantes é reforçada ao ouvinte, especialmente em trechos com inserção
da eletrônica. Há também um recurso tipicamente empregado pelo compositor
em diversas obras, que é o da micro-melodia. Haas define esse processo
enquanto o uso da microtonalidade na construção de melodias com caráter
cantabile. Segundo o compositor, tal processo foi por ele herdado a partir da
sua interpretação de procedimentos feitos em fita magnética por Giacinto Scelsi
(HAAS, 2015). Em diversos trechos de notação prescritiva/proporcional, temos a
presença dessas micro-melodias, especialmente na seção c (vide fig. 2). Há,
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ainda, uma grande variedade de combinações de temperamento. Nesta mesma
seção seção c, por exemplo, temos diversas variações de afinação (intervalos
puros da série harmônica e temperamento igual) em apenas uma página de
música.

c) Emprego de modelos a partir de estruturas de altura espectrais

Nas seções d e g, a abordagem propositiva/aberta apresenta grande
variedade de exploração de técnicas e materiais.Na seção d, a escrita é
completamente baseada em instruções de execução de parciais da série
harmônica de Dó2 (65, 40Hz), havendo ainda o sequenciamento dos modelos
musicais de A a L, alternando trechos com modelos determinados (A, G, F e D)
com trechos em que a escolha é livre pelos intérpretes.

Fig. 3 – Esquema resumido da seção aberta/propositiva c. As letras maiúsculas
referem-se aos modelos fornecidos por Haas no apêndice da partitura.

Fig. 4 – Parciais realizados na seção d
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Haas orienta os músicos a sempre tocar parciais da série harmônica
diferentes entre si, evitando “ecos”. Também é importante, na proposição dada à
realização deste trecho, que a fundamental dos acordes esteja sempre presente
– seja na parte do violoncelo ou da eletrônica, as interrupções desta não devem
ultrapassar um 1, 5s. Além disso, instrui a evitar o 5o parcial (terça maior)
- provavelmente para não remeter o ouvinte a qualquer estrutura tonal. Por
fim, o 10o parcial só deve ser tocado em conjunto com algum de seus vizinhos
imediatos (9o ou 11o). Ao final da seção, Haas fornece um conjunto de grupos de
parciais harmônicos que devem ser tocados. Com intuito de facilitar a visualização
da harmonia, na figura 4 apresentamos a transcrição em partitura da estrutura
proposta.

Nas estruturas intervalares presentes nos acordes dados por Haas, a
presença de trítonos, segundas e sétimas são constantes, tanto entre notas
vizinhas, como, enquanto intervalos compostos, entre o extremo agudo e grave
do quarteto. As mesmas estruturas intervalares são identificadas nos trechos
de notação prescritiva/proporcional do quarteto, tanto nas relações intervalares
verticais como naquelas melódicas (vide novamente fig. 2). No caso da seção
d, o temperamento também influencia na percepção da caracterização intervalar,
pois para o ouvinte os acordes podem não ter o mesmo caráter de estruturas
intervalares similares contidas nas seções anteriores.

d) Sistematização da interação nas seções d e g

Haas orienta os instrumentistas durante a seção d a ajustarem-se
imediatamente à afinação da eletrônica através de glissandi. O sequenciamento
desses ajustes de afinação entre os instrumentos deve ser feito na seguinte
ordem (graficamente apresentada na fig. 2): Viola → imediatamente; Violino I
→ 2 seg. depois; Violino II → 4 seg. depois; e Violoncelo → 5 seg. depois.
Dessa maneira a amálgama textural será homogênea, realçando a relação entre
os meios (acústico e eletrônico). Em seguida os músicos devem, ao sinal do
Violino I, tocar um acorde construído a partir dos parciais 1 (Violoncelo), 3
(Viola), 7 (Violino II) e 9 (Violino I), tendo novamente como referência a afinação
da eletrônica – que assume assim, portanto, a função hierárquica de referência
primordial para a estruturação harmônica da seção.

Na seção g, Haas utiliza apenas instruções textuais para guiar os
intérpretes. Entretanto, não são utilizados, nesse momento, nenhum dos
modelos musicais. As etapas transitórias são detalhadamente explicitadas ao
fim da seção f, reforçando o conceito de homogeneidade entre as seções
e materiais. Instruções são dadas sobre condução dos parciais harmônicos
entre os instrumentos, estes são majoritariamente livres desde que respeitem
a mesma estrutura de combinação e distribuição de parciais que discutiu-se,
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anteriormente, sobre a seção d. A eletrônica também é referência para a afinação
do quarteto, que ajusta seu temperamento sempre através de glissando tendo-a
como referência.

Na figura 5, a seguir, apresentamos um esquema estrutural resumido da
seção g.

Fig. 5 – Esquema estrutural resumido da seção g.

Um pulso de semicolcheia é introduzido no violoncelo (p. 10), logo
expandido canonicamente para todo o quarteto. Harmonicamente, deve haver
a presença contínua da fundamental e variedade nos parciais tocados entre os
instrumentos, evitando coincidências de alturas. A flexibilidade formal inerente ao
sistema de notação propositivo adotado por Haas resulta em uma seção em que
toda a estruturação da interação entre meio eletrônico e acústico seja a mais
dinâmica de toda a peça.

O foco de referência hierárquica na condução da harmonia é alternado
frequentemente dentro da seção g. O quarteto é responsável pela introdução
de novos materiais sonoros (articulações, durações, timbres etc.) enquanto a
eletrônica tem a função de conduzir o ritmo harmônico da seção. Ainda com
relação aos processos eletrônicos, é relevante apontar que Haas apresenta uma
opção alternativa para a reprodução do trecho V da p. 10, onde o início do
trecho pode ser: 20 segundos após a gravação, sob fator 33/32; ou aos 15
segundos, mas sob o fator 49/48. Com isso, a partir da escolha de velocidade
de reprodução da live-electronics, a condução harmônica da seção pode seguir
duas trajetórias diferentes a partir desse ponto.

A duração da seção se estende por, pelo menos, 7 minutos segundo
instruções do compositor. A longa duração (cerca de 1/3 do total da peça) aliada
a estratégia de notação empregada evidencia a importância hierárquica da seção
no contexto da obra, e realça a necessidade de flexibilidade dos intérpretes
ao lidarem com as instruções textuais e na interação com a eletrônica. O
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objetivo é que a estrutura do discurso musical emerja em meio às instruções da
partitura sem notação gráfica, concretizando assim os planos de Haas onde “os
intérpretes tem um elevado grau de liberdade na configuração musical concreta”
(HAAS, 2004).

Finalmente, na seção h – que funciona como uma coda – não há
eletrônica. O material musical se restringe à repetição de um gesto de tutti
em glissando ao extremo agudo sob acordes específicos, alternados com curtas
pausas de 3 a 6 segundos, efetuando uma espécie de dissipação da sonoridade
do quarteto.

4. Discussão e considerações finais

As estratégias e as abordagens de Haas na composição e na
coordenação entre processos eletrônicos e instrumentos musicais em seu
Quarteto de Cordas no 4 demonstram uma maneira bastante particular de
empregar composicionalmente recursos de processamento do som em tempo
real. Em especial, vimos como os processos baseados em linha de atraso
(delay ) empregados pelo compositor deixam-se ser explorados, apesar de sua
relativa simplicidade técnica, de maneira inventiva na estruturação composicional
da peça: ora servindo como camada sonora a mesclar-se mimeticamente com
o instrumentário de cordas friccionadas, ora servindo a estabelecer relações
harmônicas, microtonais e espectrais/timbrísticas, e ora servindo de referência
auditiva aos intérpretes para explorar de maneira mais aberta o arquétipo sonoro
do espectro harmônico como espaço de exploração sonora.

Com este estudo analítico, pretendemos oferecer uma aproximação
analítica a um compositor e a um tipo de formação (instrumentos/voz +
live-electronics) que, apesar de sua atualidade, ainda vêm recebendo pouca
atenção no campo da análise musical. Mais especialmente, no entanto, o estudo
desta peça e das estratégias nela empregadas nos são de especial interesse
no contexto de uma investigação de maior porte em que nosso interesse
está voltado, primordialmente, ao estudo de diferentes estratégias, técnicas,
poéticas, abordagens e perspectivas criativas relacionadas à incorporação das
possibilidades abertas pela live-electronics na composição e na criação musical
das últimas décadas. De cunho analítico-criativo, essa pesquisa pretende
expandir seu campo de estudo à criação de compositores e compositoras
que vêm explorando os recursos de processamento computacional em tempo
real, recentemente disponibilizados de maneira mais ampla à criação musical,
buscando ao mesmo tempo: (1) oferecer recursos metodológicos para o estudo
deste repertório; (2) sistematizar abordagens de emprego da live-electronics como
recurso composicional; (3) ampliar este repertório a partir de projetos criativos.
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Ambiguidade métrica no presto da 
sonata para violino solo BWV 1001 de 
J. S. Bach 

 
Luiz Henrique Fiaminghi (UDESC) 

 
Resumo: A tradição interpretativa do séc. XIX consagrou ao Presto 
da Sonata I a Violino solo senza Basso, BWV 1001, de Bach, uma 
concepção de moto perpetuo que enfatiza a virtuosidade, a 
igualdade e velocidade da performance, tendo como parâmetro as 
peças idiomáticas violinísticas de bravura, como moto perpetuo de 
Paganini. Como conseqüência, esta concepção afeta diretamente a 
estrutura métrica da peça e o sentido rítmico a ela associada. 
Apesar da fórmula de compasso indicar claramente uma métrica 
ternária (3/8), a tradição interpretativa herdada do séc. XIX concebe 
este movimento prioritariamente em uma métrica binária (6/16) em 
uma interminável sequencia de semicolcheias. Exceções à métrica 
binária ocorrem quando as ligaduras originalmente marcadas duas 
a duas são respeitadas, o que consequentemente gera na narrativa 
rítmica um sentido polimétrico exógeno ao ideal estético do séc. 
XVIII. Além disso, o senso de movimento contínuo e igualdade 
rítmica implícito em um moto perpetuo do séc. XIX nega as 
preceptivas de um discurso retoricamente regrado que prioriza 
contrastes produzidos pela articulação de vozes de um contraponto 
inerente oculto na escrita de sequencias de semicolcheias típicas 
de Allegros desta natureza. 
Joel Lester (1999), por sua vez, defende que não há neste 
movimento preponderância métrica entre binário e ternário, e que 
qualquer opção de interpretação tomada é incapaz de impor-se à 
outra. Divergindo desta prerrogativa, acreditamos que ao se superar 
uma análise estruturalista e adentrar-se em questões 
hermenêuticas (o mundo do texto) e fenomenológicas (dança e 
tradições rítmico/interpretativas), pode-se trazer nova luz a este 
ícone do repertório violinístico. 
Palavras-chave: Presto BWV 1001. Moto perpetuo. Ambiguidade 
métrica. J. S. Bach. Retórica. 

 
Title: Metric Ambiguity in Bach’s Presto of the Sonata I a Violino 
Solo senza Basso (BWV 1001) 
Abstract: The XIX century performing tradition of Bach’s solo violin 
works consecrated to the Presto of Sonata BWV 1001, a moto 
perpetuo conception that emphasizes the virtuosity, the equality and 
velocity of playing, having as parameter the idiomatic violin bravura 
pieces like the famous Paganini’s moto perpetuo. Strongly stabilized 
in the performing tradition that emulated the violin virtuosos, this 
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conception affects directly the metric structure and the rhythm felling 
associated with it. Although the Presto time signature clearly shows 
the 3/8 time, the moto perpetuo tradition of playing usually deliver 
the endless sequences of sixteenth notes that characterize this 
movement mostly in 6/16. Exceptions are made where there are 
original slurs marked two by two, which generate a polymetric sense 
in the rhythmic narrative that is foreign to the aesthetic ideal of 
Baroque Era. Moreover the sense of continuum movement implicit 
in a moto perpetuo is denied in the baroque rhetorical discourse 
which prioritize the contrasts and the articulation of contrapuntal 
voices hidden in the apparent uniform sequence of fast sixteenth 
notes. 
Joel Lester (1999) argues that ambiquity between binary and ternary 
meter is inherent of the metrical hierarchy of this movement. He 
supports that any choice of metric interpretation taken is incapable 
of imposing itself on the other. Diverging from this prerogative, we 
believe that by surpassing a structuralist analysis and entering into 
hermeneutical (the world of text) and phenomenological (dance and 
rhythmic / interpretive traditions) issues, one can bring new light to 
this icon of the violin repertoire. 
Keywords: Presto BWV 1001. Moto perpetuo. Metric ambiguity. 
Bach solo violin. Rhetoric 
 

1. A tradição do moto perpetuo de Paganini 
A tradição interpretativa que emula as performances dos grandes 

virtuoses do violino através de gerações, fortemente estabelecida deste o séc. 
XIX, costuma não levar em consideração as indicações interpretativas 
prescritas no manuscrito autógrafo das Sonatas e Partitas de Bach, datado de 
1720. Joel Lester (1999) em Bach’s Works for Solo Violin, ao analisar o Presto 
de Bach, traça um caminho que conduz ao moto perpetuo de Paganini como 
referência aos movimentos rápidos desta natureza. Para tanto, apresenta uma 
detalhada análise deste ícone do repertório violinístico virtuosístico do séc. 
XIX com o intuito de esclarecer o quanto este moto perpetuo difere daquele 
de Bach. Os três primeiros compassos do moto perpetuo de Paganini (Fig.1) 
com as notas que constituem o bel canto da melodia assinaladas em círculo, 
apresentam uma característica que percorre toda a peça. 

 
Fig. 1 a) Moto perpetuo de N. Paganini, comp. 1-3, International Ed. New York, 

s/d.; b) melodia implícita de bel canto (LESTER, 1999, p. 109). 
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De acordo com este parâmetro “melocrático”, as sequencias de 

semicolcheias poderiam ser tocadas o mais rápido possível sem causar 
perturbação da marcha harmônica que se move constante e com a função 
subsidiária de suporte harmônico da melodia em estilo bel canto. Este 
fenômeno implica que no nível métrico das semicolcheias envolvidas 
ativamente na performance existe uma hierarquia determinada pela linha do 
bel canto, e que, portanto, a articulação destas seria menos importante que a 
velocidade. Segundo LESTER (1999, p.109) “Essas características melódicas 
contribuem para a impressão que as semicolcheias são meros enchimentos 
em uma leve melodia de bel canto, claramente marcada por subdivisões de 
frase”. Em relação à hierarquia dos níveis métricos, Lester acrescenta que 
não há ênfase algum em níveis intermediários, como a colcheia, o que 
contribui ainda mais para que a velocidade seja o mais importante parâmetro 
interpretativo. Ele acrescenta que “nada na textura foca a atenção em nível de 
colcheia, e mesmo a atividade das semínimas é projetada somente quando o 
contorno melódico se move neste passo. Com tal hierarquia métrica, as 
semicholcheias são livres para correr o quanto quiserem”. (LESTER, 1999, 
p.109) 

Outro aspecto significativo é que mesmo quando há no contorno 
melódico algo que se refira à típica bariolage barroca, como é o caso do 
compasso 59 (Fig. 2), a melodia em bel canto é o artifício mais importante, 
sublinhada pelas notas marcadas nos tempos fortes. 

 

 
Fig. 2 –Moto perpetuo de N. Paganini, comp. 59-60 (idem). Efeito de 

Bariolage(acima); redução à linha melódica do bel canto (abaixo).  
(LESTER, 1999. p. 110) 

Em contraposição, na perspectiva de Bach e do estilo dos notáveis 
violinistas italianos da primeira metade do séc. XVIII (Corelli, Vivaldi, 
Geminiani, Tartini) a bariolage tem um efeito semelhante à campanella da 
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guitarra barroca e do alaúde: o uso de pedais ao encargo de cordas soltas e 
retardos harmônicos, muitas vezes em uma polifonia inerente a duas vozes, 
determina um tributo maior à harmonia do que à melodia. Lester detecta, 
entretanto, um uso distinto deste efeito no séc. XIX: “Quando um efeito mais 
agitato emerge... as principais notas melódicas estão ainda inteiramente no 
tempo, e as figurações tem o efeito de reforçar a disparidade entre a superfície 
rítmica rápida das semicolcheias e a atividade melódica essencial em 
semínimas e mínimas” (LESTER,1999, p.110) 

Deste modo, a hierarquia métrica no moto perpetuo de Paganini pode 
ser resumida, de acordo com Lester da seguinte maneira (Fig. 3). Observar 
que no nível métrico da colcheia está ausente, e assim deverá soar no 
contorno melódico, com nenhuma articulação importante neste nível. 

 
 

 
Fig. 3 – Hierarquia métrica no moto perpetuo de N. Paganini: ausência de nível 

métrico de colcheia. (LESTER, 1999, p. 109) 

Nas últimas décadas autores como LESTER (1999), LEDBETTER 
(2009), TARLING (2000) e SCHRÖDER (2007), argumentaram o quanto 
equivocada poderia ser a concepção de moto perpetuo do sec. XIX para o 
entendimento das sutilezas contidas no Presto de Bach, especialmente na 
questão da textura rítmica. Uma maneira de superar a perspectiva do séc. XIX 
em relação ao escopo interpretativo desta obra é considerar o que os 
contemporâneos de Bach teriam dito sobre tais alegros em movimento 
contínuo. Tartini, na sua famosa carta (1760) a sua aluna Maddalena 
Lombardini, descreve como praticar movimentos em moto perpetuo, utilizando 
um do três Allegri com semicolcheias contínuas escrito por Corelli no seu 
Opus V (1700) que se tornaram modelos para os moto perpétuos 
subseqüentes. 

Estas instruções são importantes porque Tartini, um dos mais 
completos mestres de sua época, demonstra em exemplos práticos e 
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metódicos como desenvolver todas as possibilidades da técnica de arco. O 
Allegro de Corelli é tomado como um estudo diário de articulação, através de 
seqüências em detaché que demandam grande quantidade de mudança de 
corda, ocasionalmente também em cordas não vizinhas. A indicação de 
staccato como articulação prioritária é uma conseqüência natural do golpe de 
arco non- legato característico dos arcos barrocos que mantém a curvatura da 
vareta convexa. Stacatto, neste contexto, tem um significado diferente do que 
quando aplicado em um arco moderno que tem a curvatura côncava e maior 
peso na ponta do arco, como nos modelos Tourte. Não implica em levantar o 
arco da corda, mas fazer uso da“mordida” naturaldo arco, uma propriedade 
particular dos arcos convexos que têm uma vareta mais flexível. Tartini expõe 
sua concepção sobre articulação de arco nos Allegros de Corelli em exemplos 
escritos como na (Fig. 4): 

 

 
 

Fig. 4 – Excerto da carta de Tartini a M. Lombardini: “notas em staccato, ou 
seja, separadas e destacadas, com pequeno espaço entre cada uma. Deste 
modo, elas são escritas assim [ex. acima] [mas] devem ser tocadas como se 

houvesse uma pausa após cada nota, da seguinte maneira (ex. 
abaixo)(tradução nossa) 

A afirmação de Tartini confirma que a articulação tem um papel central 
nos Allegrosde Corelli. As figurações de semicolcheias frequentemente 
remarcam não um simples contorno melódico como em Paganini, mas um 
contraponto a duas vozes conduzido por padrões melódicos quebrados, 
produzidos por mudanças de corda rápidas e progressões de acordes 
idiomáticos ao violino (Fig. 5).Essas progressões muitas vezes eram 
baseadas em schemattas e partiment ide domínio público tais como a 
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Romanesca (GJERDINGEN, 2007, pp. 25-43)(Fig. 6). Algumas destas 
figurações foram emuladas de maneira particular por Bach, como veremos 
adiante. 

 

 
Fig. 5 –Padrões melódicos baseados em tríades e tétrades quebradas:Allegro, 

comp. 1-2, A. Corelliopus V, sonata n.3 (CORELLI, Arcangelo – Sonate a 
violino e violone o cimbalo, opera quinta, Roma, 1700. Edição Fac-simili: Studio 

per EdizioniScelte, Firenze, 1979) 

 

 
Fig. 6 – Acordes quebrados sobre o Baixo da Romanesca:Allegro, comp. 24-

26, A.Corelli opus V, sonata n.3 (idem) 
 

3. Os Allegros de Corelli como parâmetro para o Presto de Bach 
Ledbetter (2009) destaca vários traços corellianos característicos na 

sonata em Sol menor de Bach. O mais evidente deles é o par Adagio-Allegro 
que abre as Sonata da Chiesa de Corelli, similar aos dois primeiros 
movimentos da sonata de Bach, assinalados igualmente como Adagio e 
Allegro. Em ambos os casos a sequencia Prelúdio/Fuga é mantida, ou seja, o 
contraste entre um movimento lento,de forma livre, não temático e no qual o 
caráter improvisatório e a exuberância harmônica tem proeminência, 
contraposto a um movimento rápido, de forma rígida, contrapontístico, 
temático, rigorosamente escrito e de caráter concertante. Como em Corelli, o 
Adagio de Bach tem uma ornamentação rica e dramática que conduz a uma 
fuga em stilo antico com um tema curto, a maneira de uma canzona, 
desenvolvida com divertimentos em estilo concertante nos quais a linguagem 
idiomática do violino é explorada em toda sua extensão (diversas formas de 
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arpejos, bariolage, figurações em semicolcheias em contraponto inerente a 
duas vozes). Estas figurações são ancoradas em Corelli que desenvolveu em 
seus Allegros um alto grau de figurações escritas a uma voz como polifonia 
inerente. De acordo com LEDBETTER (2009: 108), essas figurações “tendem 
se mover entre uma nota aguda e uma grave, demarcando duas vozes 
distintas. Existem alguns movimentos padronizados, tais como sextas 
pararelas(Fig. 7a) ou fórmulas de contraponto inerente de duas vozes”. Ele 
sublinha uma destas fórmulas utilizadas por Bach (Fig. 7b), enriquecida por 
acordes de sétima, um artifício também explorado por Corelli. 

 

 
Fig. 7 – a) (acima) Contraponto inerente em 6ª paralelas;  

b) Presto BWV 1001J. S. Bach, comp. 12-14. (produção nossa) 

Progressões similares de acordes de sétima ocorrem com freqüência 
nos Allegros de Corelli. Tomamos como exemplo uma delas que aparece no 
Vivace da sonata 5 do opus V, que explora o efeito de bariolage com ligaduras 
de duas em duas semicolcheias em um compasso Allegro em 3/8 (Fig. 8), 
uma figuração rítmica e de articulação expressiva também explorada no 
Presto por Bach (fig. 9). Em ambos os casos, a métrica ternária está 
claramente   prescrita,   revelando-se   como   única   interpretação   métrica 
plausível. 

 
Fig. 8 –Progressões em acordes de sétima em bariolage: Allegro, comp. 52 - 

53, Corelli op. V, sonata n.5. (CORELLI, Arcangelo – Sonate a violino e violone 
o cimbalo, opera quinta, Roma, 1700. Edição Fac-simili: Studio per Edizioni 

Scelte, Firenze, 1979) 
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Fig. 9 – J. S. Bach, Presto BWV 1001, comp. 36 -41. 

4. Hieraquia métrica no Presto BWV 1001 
A hierarquia métrica do Presto é projetada em todos os níveis de 

atividade, contrastando com aqueles do moto perpetuo de Paganini. LESTER 
(1999: 111) remarca que a ambiguidade métrica vai além das evidencias de 
simples indicações de fórmula de compasso e penetra na interpretação rítmica 
da peça (Fig. 10). Ele coloca a questão: “Afinal, a métrica é 3/8 ou 6/16 ? 
Ambos os padrões, a métrica ternária ou binária, parecem estar intrínsecos 
na figuração de Bach... Conseqüentemente, nenhum padrão métrico parece 
forte o suficiente para superar o outro” (Fig. 11) 

 

 
 

Fig. 10 – J. S. Bach, Presto BWV 1001, comp. 1-4. Acima (a) interpretado em 
6/16. Abaixo (b) interpretado em 3/8 (LESTER, 1999, p. 111) 

 
 

Fig. 11 – Presto BWV 1001. Conflito entre métrica binária (6/16) e ternária 
(3/8). Acima (a) comp. 9 – 11. Abaixo (b) comp. 25 – 29. (LESTER, 1999, p. 

111) 
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A argumentação de Lester sobre a ambiguidade métrica do Presto vai 
além, sustentando que “qualquer que seja a interpretação desejada pelo 
performer ou ouvinte para estas passagens, notas proeminentes conflitam 
com ela” (LESTER, 1999: 112). Ele está provavelmente certo em acreditar 
que a textura rítmica em Bach é menos evidente do que poderia parecer a 
primeira vista ou, em outras palavras, que a rítmica bachiana frequentemente 
disfarça ou desvia da métrica postulada pela fórmula de compasso. 
Entretanto, poderíamos nos aproximar deste assunto não por uma perspectiva 
estruturalista mas através de um viés ancorado na hermenêutica e na 
fenomenologia. Isto levaria a outros questionamentos: 
1. Porque este “Double de um Passepied”1  deveria soar em 6/16 e não em 
3/8, como está indicado, considerando que Bach era extremamente 
consciente dos problemas de notação musical envolvidos na performance? 
Não podemos de desconsiderar, neste tipo de análise, que,como todo 
compositor alemão de sua época, Bach conhecia as preceptivas da danças 
cortesãs e suas raízes na gestualidade e na coreografia da dança de corte 
francesa (LITTLE e JENNE, 1991). Sua notação musical é muito rigorosa e 
intrigante, revelando evidências que nos permitem seguir suas intenções mais 
precisamente. Um ponto de discussão são as meias barras de compasso (Fig. 
12) utilizadas por Bach ocasionalmente – nas sonatas e partitas elas são 
também  utilizadas  na  Corrente  da  BWV  1002  –  que  tem  um  significado 
obscuro. A principal questão, “Porque escrever em 3/8 com uma meia barra, 
ao invés de 6/8?” (LEDBETTER, 2009: 107). 
 

 
Fig. 22 –Presto BWV 1001, comp. 1-4: fórmula de compasso 3/8 e meias 

barras de compasso. (J. S. Bach, Sei Solo a Violino senza Basso 
acompagnato, Libro Primo, 1720. Edição Fac-simile, Insel Verlag, Frankfurt am 

Main, 1962) 

Não há resposta nos tratados de época sobre este tópico e tampouco 
nas evidências reveladas por outras obras de Bach. Pode-se especular então 
que tempo e articulação seriam boas razões para Bach adotar este stilo ântico 
de notação mensural (TATLOW, 2007, p.46). Por outro lado, intérpretes 

                                                
1 Passepied é uma dança de origem francesa, freqüentemente utilizada por Bach em suas 
suítes, também de forma estilizada. Double são variações virtuosísticas e com diminuições 
melódicas de danças, termo utilizado por Bach, por exemplo, na Partita BWV 1002. 
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especializados na música de Bach, como o violinista holandês Jaap Schöder, 
constroem suas reflexões a partir das práticas interpretativas: “Eu penso que 
a notação de Bach em meias barras e barras inteiras de compasso sugere um 
tempo rápido, porém dentro dos limites de uma métrica ternária [prescrita pelo 
compasso 3/8]. Uma indicação [como binário composto] em 6/8 conduziria 
facilmente a uma interpretação menos incisiva e mais superficial” 
(SCHRÖDER, 2007, p. 73). 

Definitivamente, a notação de Bach para este Presto indica que ele 
não deveria soar como uma giga com suas características sequencias de 
escalas ascendentes e descendentes, que por sua vez demandam por um 
tempo mais rápido que um passepied. As gigas contidas em outras partitas 
para violino solo (BWV 1004 e 1006) seriam bons exemplos destas diferenças, 
assim comoo último movimento do Concerto Brandenburguês n. 3 que 
demonstra, o quanto estas diferenças podem ser moduladas também pelo 
passo harmônico e não apenas pelo contorno melódico. Deste modo, 
Schröder resume sua concepção interpretativa sugerindo que este Presto 
deve ser entendido como um passepied: “Eu não considero que este Presto 
deva soar como uma peça de bravura no estilo italiano [como moto perpetuo 
do sec. XIX], encaminhando-se [sem respiro] até o acorde final. Ao contrário, 
sou tentado a pensá-lo como um double de passepied, que poderia ser 
reconstruído [o passepied original] da seguinte maneira (Fig. 13) 
(SCHRÖDER, 2007,p. 73): 

 
Fig. 33 –Reconstrução de um Passepieda partir dos 8 primeiros compassos do 

Presto BWV 1001, segundo Schröder. (SCHRÖDER, 2007, p. 73) 

2. A segunda questão está diretamente relacionada com um viés 
hermenêutico2. Existem inúmeros exemplos similares de movimentos em 3/8 
em Bach e em Corelli, como o Vivace mencionado acima, que não poderiam 

                                                
2 Jean Jacques Nattiez em O combate entre Cronos e Orfeu (2005) cap. 1, item 4. Uma análise 
Semiológica, apresenta uma discussão aprofundada sobre o termo hermenêutica no contexto 
da musicologia e análise musical. Explica que, na prática, “a palavra „hermenêutica‟ foi 
empregada pelos musicólogos para designar atividades de exegese da música, da literatura 
ou das obras de arte, isto é, tentam responder à questão: quais são as significações que 
podem ser associadas a uma obra dentro de um contexto biográfico, histórico, social, cultural, 
filosófico ou ideológico específico?”(NATTIEZ, 2005, p. 47) 
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aceitar outra interpretação métrica a não ser a ternária. Sabemos que Corelli 
e o estilo italiano de música instrumental moldaram fortemente a música para 
violino de Bach. Por que razão deveríamos manter a música de Bach fora de 
seu tempo, compreendendo-a com um sentido a-histórico? Para ilustrar essa 
questão, confrontamos duas passagens similares encontradas nesse 
repertório. O trecho do último Allegro da sonata n. 1 do Opus V de Corelli (Fig. 
14a), escrito em 6/8, apresenta uma progressão harmônica e desenho 
melódico muito semelhante ao utilizado por Bach nos compassos 17-25 (Fig. 
14b). A interpretação da passagem de Corelli com acentução métrica em 
12/16 [quartenário composto], ou seja, dividindo ao meio a métrica original em 
6/8 [binário composto] – interpretação que poderia ser induzida pela resolução 
harmônica metricamente não determinada da linha do baixo contínuo- levaria 
a uma polimetria exógena ao estilo corelliano. Portanto, ainda que não esteja 
determinado o padrão rítmico da harmonia (a passagem para o acorde com 
sexta), consideramos que este deveria ser realizado na terceira e sexta 
pulsações (colcheia) do compasso, mantendo-o claramente em métrica 
binária [6/8], como está expresso na cadência perfeita do período em questão. 
 

 
Fig. 14a – Allegro da sonata n. 1, Opus V de Corelli, comp. 36 – 40.(CORELLI, 
Arcangelo – Sonate a violino e violone o cimbalo, opera quinta, Roma, 1700. 

Edição Fac-simili: Studio per Edizioni Scelte, Firenze, 1979) 

 

 
Fig. 14b – Presto BWV 1001, comp. 17 – 24. (J. S. Bach, Sei Solo a Violino 

senza Basso acompagnato, Libro Primo, 1720. Edição Fac-simile, Insel Verlag, 
Frankfurt am Main, 1962) 

 
No entanto, Lester ao sugerir que não existe uma hierarquia métrica 

clara no Presto de Bach, admitindo sua interpretação tanto em 6/16 [binário 
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composto]  quanto  em  3/8  (ternário),  promove  exatamente  a  corrosão  do 
princípio hermenêutico da métrica. Desta forma, permite a coexistência de um 
sentido polimétrico que privilegia uma visão estruturalista e composicional em 
detrimento da performance historicamente orientada. Desloca-se da questão 
fenomenológica, que julgamos ser o ponto central da discussão. Esta envolve 
diretamente a articulação e utilização do arco de acordo com os preceitos 
descritos nos tratados de época. 

5. Conclusão 
Divergentes em muitos aspectos, os tratados musicais do séc. XVIII 

concordam que a integridade das forças retóricas do discurso somente 
poderão ser reveladas integralmente através do bom uso da articulação, 
regrada pelo decorum que instrui o intérprete, ou o orador musical, e ditada 
pela adequação da actio às normas preceptivas da retórica. No séc. XVIII, o 
violino como um instrumento rico em nuances de articulação de arco e 
rítmicas, entre outras qualidades, prestou-se sobremaneira a cumprir o seu 
papel de mediador entre o intérprete virtuoso e a audiência constituída pelo 
“discreto cortesão” e o ouvinte “wit”, ou “agudo” (LUCAS, 2008). Como dito 
por Ledbetter, “fórmula de compasso e divisão das barras são importantes 
indicadores do sentido métrico deste movimento” (LEDBETTER, 2009:107). 
De fato, o autógrafo da partitura de Bach revela uma não usual e ao mesmo 
tempo precisa maneira de frasear no compasso 3/8, agrupando os compassos 
de dois em dois, o que pode proporcionar maior fluência à métrica ternária, 
com diferentes graus de tempos fortes. 

A tradição interpretativa estabelecida no séc. XIX continua fortemente 
presente no panorama atual, apesar das evidências apontadas pelos estudos 
recentes em musicologia histórica. A maioria dos violinistas ainda adotam 
para interpretação deste movimento um padrão métrico que não considera as 
indicações prescritas pelo próprio compositor. Suas prescrições são 
claramente designadas no autógrafo da partitura e vão além da questão 
meramente estrutural, revelando-se verdadeiras indicações de performance - 
realizações de dinâmica não especificadas na partitura pelos sinais 
convencionais de piano ou forte (p, f ); desvios das regras métricas; impulsos 
agógicos e acentuações - através de uma surpreendente variedade de 
ligaduras e articulações, que desafiam o violinista para uma outra face do 
virtuosismo, não aquele da destreza e da velocidade mas o da agudeza, 
contrastes e polifonia. 

Apesar de ambas concepções interpretativas, por um lado uma 
forjada pelas prescrições contidas no autógrafo da obra, um documento 
histórico, e, portanto, que compartilha dos pressupostos da HIP (Historically 
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Informed Performance), e por outro, uma concepção “vitalista” (TARUSKIN, 
2005), a- histórica e baseada sobretudo nos sentimentos do intérprete, 
dividirem traços em comum - virtuosidade, linguagem idiomática violinistica e 
origem nas diminuições em estilo italiano - é importante analisar as gêneses 
destas concepções para podermos repensar as práticas interpretativas deste 
Presto. 
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Materiales de Willy Corrêa de Oliveira: 
da tradução intersemiótica à escolha 
dos instrumentos e materiais 

Denise H. L. Garcia (Unicamp) 
 
Resumo: Este artigo trata de uma análise da obra Materiales de 
Willy Corrêa de Oliveira, na qual busca-se compreender as 
estratégias composicionais e a escolha do repertório timbrístico em 
função da pesquisa do compositor na área da tradução 
intersemiótica. Através de estudos sobre iconicidade do signo 
musical, do conceito de sinestesia que permeia a definição de 
música enquanto signo e as considerações sobre tradução 
intersemiótica de Julio Plaza, a análise observa as possíveis formas 
de tradução trabalhadas pelo compositor, encontrando como 
ferramenta analítica a divisão tripartite do hipoícone de Charles 
Peirce. 
Palavras-chave: Tradução intersemiótica. Análise música vocal. 
Relação poesia e música. Música contemporânea brasileira. Willy 
Corrêa de Oliveira. 

 
Title: Materiales by Willy Corrêa de Oliveira: from the Intersemiotic 
Translation to the Choice of Instruments and Materials 
Abstract: This article deals with an analysis of the work Materiales 
by Willy Corrêa de Oliveira, in which the aim is to understand the 
compositional strategies and the choice of the timbre repertoire 
interconnected with the composer's research in the area of 
intersemiotic translation. Through the study of iconicity of the 
musical sign, the concept of synaesthesia that permeates the 
definition of music as a sign and the considerations on intersemiotic 
translation of Julio Plaza, the analysis observes the possible forms 
of translation worked by the composer, using as analitycal tools the 
triadic subdivision of the hypoicon by Charles Peirce. 
Keywords: Intersemiotic Translation. Analysis of Vocal Music. 
Relation Poetry and Music. Contemporary Brazilian Music. Willy 
Corrêa de Oliveira. 

 

1. Introdução e contexto teórico 
A obra Materiales, para soprano e percussão, foi composta por Willy 

Corrêa de Oliveira em 1980, utilizando parte do poema homônimo do poeta 
mexicano radicado no Brasil Héctor Olea1 . Segundo o próprio compositor, a 

                                                
1 A obra Materiales foi publicada pela Editora Novas Metas 
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obra seria fruto de suas pesquisas sobre tradução intersemiótica (OLIVEIRA, 
1996, p.61). A obra foi dedicada ao grupo Percussão Agora. 

O trabalho musical do compositor com poesia concreta vem desde os 
anos sessenta quando musicou Um Movimento Vivo para coral com o poema 
homônimo de Décio Pignatari em 1963 (MINISTÉRIO, 1975, s.n.). Dentro do 
projeto do grupo Música Nova, os compositores, em sua proximidade com a 
poesia concreta, reconheceram nela um espaço de experimentação no qual 
as propostas ideogramáticas, a atomização da palavra, a polissemia e 
estrutura visual da poesia concreta permitia novas possibilidades de pensar a 
música, para além das questões que estavam em voga na linguagem musical 
da vanguarda (GARCIA, 2016, p. 27). 

Nessa década da composição de Materiales, os estudos no campo da 
Semiótica Musical floresciam e mesmo Willy Corrêa de Oliveira ocupava-se 
dela em seus estudos teóricos, tendo publicado em 1979 o livro Beethoven 
proprietário de um cérebro. Nele trata da aplicação da Semiótica de Charles 
Sanders Peirce no campo musical (OLIVEIRA, 1979). Há na teorização 
semiótica de Oliveira uma mistura da linguística estruturalista de Ferdinand 
Saussure com a semiótica de Peirce, que conduz a sua classificação de 
signos a uma visão bastante particular, na qual define as categorias 
peirceanas de signo – o ícone, o índice e o símbolo - utilizando os conceitos 
de significante e significado de Saussure, em lugar de signo e objeto ou 
representamen e interpretante2. Ainda deve-se observar que esses estudos 
semióticos de Oliveira foram desenvolvidos em um período em que as 
tendências do discurso musicológico tinham uma dominância do pensamento 
formalista e dentro desse âmbito, uma desvalorização a qualquer 
referencialidade extramusical do signo sonoro (OLIVEIRA, 1979, p.46/47). 

Por outro lado, o panorama dos estudos da semiótica musical traçado 
por Raymond Monelle (1992) aponta que os primeiros estudiosos da área, 
como Charles Morris (1946) e Wilson Cooker (1972) viam o caminho para 
compreensão da música como linguagem apenas se o signo icônico fosse 
tomado como central na análise (MONELLE, 1992, p.204). O iconismo aqui 
seria pensado como propriedades comuns que signos diferentes portam, 
atribuindo o iconismo em música à sinestesia: 

 

Embora cada sentido tenha seu campo único, há certas qualidades 
que podem ser percebidas por diversos sentidos; a qualidade 

                                                
2 Para uma concisa conceituação de signo em Peirce, ver NÖTH, 1995, p.42-47. 
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pontiaguda de uma agulha pode ser vista e ser sentida. Coker 
chama isso de isomorfismo sensorial (MONELLE, 1992, p.204). 

O conceito de iconismo tratado neste trabalho é “alinhado com uma 
definição mais estrita do termo: isto é, como uma derivação do eikon grego, 
que significa semelhança ou imagem” (CURRY, 2013, p.177). Na descrição 
linguística de objetos musicais é comum o empréstimo de conceitos e 
qualidades referentes a visualidade, espaço e tato. Desse empréstimo a uma 
tradução de signos há uma distância bastante pequena. 

Neste sentido a tradução intersemiótica no campo das artes teve sua 
teorização no Brasil por Julio Plaza em seu livro com o mesmo título publicado 
em 1987. Nele o autor aponta a paternidade do tema aos intelectuais e artistas 
que pensaram a tradução linguística para além de suas fronteiras: Roman 
Jakobson, Walter Benjamin, Paul Valéry, Ezra Pound, Octavio Paz, Jorge Luis 
Borges e Haroldo de Campos (PLAZA, 1987, p. XI). 

E logo de início dá uma simples e clara definição para ela, vinda do 
próprio Jakobson: “consiste na interpretação dos signos verbais por meio de 
sistemas não verbais” ou “de um sistema de signos para outro, por exemplo, 
da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura” (Jakobson apud 
PLAZA, 1987, p. XI). Plaza acrescenta ainda o caminho contrário. 

Como ponto de partida, em correlação aos autores da semiótica 
musical citados acima, Plaza afirma que o signo estético erige-se “sob 
dominância do ícone” (PLAZA, 1987, p.24): 

 

O que caracteriza o signo estético, portanto é a proeminência ao 
tratamento das qualidades materiais do signo, procurando extrair 
daí a sua função apresentativa de quase-signo, isto é, aquele que 
oscila entre ser signo e fenômeno (PLAZA, 1987, p.24). 

Neste sentido, como quase-signo, a tradução intersemiótica no 
campos das artes é muito distinta do caráter substitutivo que ocorre em outros 
campos: 

No caso da função poética, contudo, um signo traduz outro não para 
completá-lo, mas para reverberá-lo, para criar com ele uma 
ressonância, o que... constitui-se num princípio fundamental para 
as operações de tradução estética (PLAZA, 1987, p.27). 

É justamente nesse campo do iconismo que encontramos o caminho 
para pensar a operação de tradução intersemiótica realizada por Oliveira em 
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Materiales. Embora o compositor demonstre desprezo pelo ícone musical em 
seu livro (OLIVEIRA, 1979, p. 46), ele o reduz quase que ao que David 
Osmond-Smith classifica como “referências aurais a sons não musicais” 
(gorgeio de pássaros, barulho das águas, etc.) (CURRY, 2013, 182). No 
entanto, essa é apenas uma das classificações do iconismo musical em 
Osmonth-Smith: classificada também como iconismo explícito de significação 
externa há a referência sinestésica a entidades não aurais; e como 
significação interna, classificada como iconismo instrumental há a referência 
ao estilo de um outra obra musical, que se aproxima do caráter metalinguístico 
tão caro a Willy Corrêa de Oliveira, e que ele, no entanto classifica como índice 
e não como ícone (OLIVEIRA, 9179, p.50/51). 

Mas talvez encontremos na divisão triádica do hipoícone de Peirce 
uma classificação mais adequada da tradução intersemiótica realizada por 
Oliveira em Materiales, como veremos explicitado no próximo tópico. 

2. Análise 
O poema de Héctor Olea fala de círculos, ciclos, princípio e fim, vida 

e morte, circuito, cuja parte musicada é citada abaixo: 
circular 
circular en círculos 
circular en círculos de la palabra 
 
la palabra 
la palabra: término y principio 
la palabra término al principio de las palabras  
la palabra princípio al término de las palabras 
 
princípio y términos: palabras  
y la palabra vida es principio 
o la palabra muerte es término 
 
ciclo de círculos 
?porqué las palabras? 
la muerte principia sin palabras? 
quién es quién en las palabras? 
la vida termina sin palabras 
ciclo de circuitos 
 
errar 
errar en el circuito 

circuito cerrado  
              errado 
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Referindo-se à obra, o compositor fala de “círculos musicais” e 
“formas espelhadas” (OLIVEIRA. In ABREU, 2006, s.n.). Não apenas a 
macroforma se inspira na ideia de ciclos, círculos, mas a musicalização das 
palavras- chave do poema se dá de forma codificada em uma tradução icônica 
a formas sonoras correlatas, reiterados em variações ao longo da obra, 
criando dessa forma ideias de circularidade. Movimentos de espelhamentos 
estão presentes, por exemplo, no final, que é uma retomada da introdução, 
dessa vez com a voz, assim como o final do poema (não musicado) também 
é um espelhamento do seu início (OLEA,1986, p. 48/49). Há portanto na obra 
uma operação por semelhança, a tradução da macro-forma do poema em 
música como imagem. A imagem, segundo Peirce, é um signo icônico que 
tem uma relação de semelhança com o seu objeto (NÖTH, 1995, p.123). 

As figuras musicais associadas às palavras círculos, ciclos, circuito, 
por outro lado, tem em relação ao signo visual não uma relação de imagem, 
mas antes uma relação de diagrama: uma vez que seria impossível traduzir a 
imagem do círculo em uma forma sonora semelhante, em função da forma 
sonora depender do transcurso do tempo, a solução encontrada por Oliveira 
preserva a sensação de circularidade da forma visual através de glissandos 
que circulam em torno de uma determinada altura em um campo de tessitura 
bem cerrado, o que, dada a rapidez e quantidades de variações entre notas 
muito próximas, resulta na voz em melismas sem graus cromáticos. Por 
exemplo, o início da parte vocal, círculos em torno do Do4: 

 
Ex. 1 – início da parte vocal em Materiales. 

Esses melismas descrevem antes uma ondulação em torno de uma 
frequência e sua relação com a imagem de círculo está na qualidade de 
redondo. O diagrama em Peirce é um signo icônico que não tem  uma relação 
de semelhança formal com o seu objeto ou signo original, mas preserva 
qualidades correlatas (NÖTH, 1995, p.123). 

 
Outras palavras chave no texto que tiveram um tratamento 

composicional especial na escrita vocal são: palabra, término, principio, vida 
e muerte. 

No caso da palavra “palabra”, o compositor cria um contraste grande 
com essa circularidade de glissandos das palavras “círculo” e correlatas. Aqui, 
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diferente de uma relação intersemiótica entre sentido da palavra e figura 
musical, há a escolha de uma figura arbitrária, uma relação de grandes saltos 
intervalares, que se desenvolve em expansões de uma primeira matriz: 

 

 
Ex. 2 – Trecho de parte vocal em Materiales. 

No caso da tradução sonora das palavras término, principio, vida e 
muerte, a relação não seria a de tradução de uma imagem visual, mas uma 
correlação muito mais tradicional na música, relacionada por Osmond-Smith 
como codificações sinestésicas – notas graves relacionadas a escuridão, 
notas agudas à luz (como em Messiah de Händel) (OSMOND-SMITH, 1972, 
p.204). 

A palavra término é uma construção intervalar descendente e a 
palavra princípio, seu retrógrado ascendente, que vão se expandir e variar a 
partir das matrizes: 

 

 

Ex. 3 – Trecho de parte vocal em Materiales. 

A palavra vida está sempre musicada no agudo com melismas no 
fonema “da”, semelhantes às figuras musicais das palavras círculo; neste 
caso no entanto a figura é ascendente. E a palavra muerte não é cantada, 
mas falada em tom muito grave. 

 

 

Ex. 4 – Primeira aparição da figura musical com a palavra vida. 
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Ex. 5 – Figura musical coma palavra muerte. 

No entanto, contrariando a classificação de Osmond-Smith, não vejo 
nessas figuras musicais em torno dessas palavras uma tradução sinestésica 
entre sentidos, embora possamos associar escuridão à imagem da morte, por 
exemplo. Essa associação é mais emocional do que sensorial e está já 
largamente codificada culturalmente. Portanto, vejo o trabalho de tradução 
icônica musical desses signos linguísticos como uma tradução metafórica. A 
metáfora é para Peirce um signo icônico que “representa um paralelismo que 
comporta todas as relações concernentes a cada um dos signos nele 
implicados” (FERRAZ, 2011, p.73). As associações sígnicas das figuras 
musicais e as palavras neles implicadas extrapolam a iconicidade imagética e 
diagramática. 

O retorno, expansões e variações dessas figuras musicais, reiteradas 
como as palavras no poema, constroem também a noção de circularidade, 
círculos dentro dos ciclos macroformais da obra, conforme já comentado 
acima. A técnica de variação desses motivos reiterados segue em princípio, 
mas não apenas, a interpolação e adição de notas, sejam intercaladas às 
notas das matrizes, no início ou no final, como no exemplo a seguir: 

 

 
Ex. 6 – Uma das variações da matriz do ex. 2. 

Essas figuras vocais assim definidas regem também a escolha dos 
instrumentos de percussão e os respectivos timbres selecionados, como uma 
outra camada de tradução icônica-imagética: aqui se trata de uma tradução 
aural do material sonoro vocal para os materiais instrumentais. A obra tem a 
seguinte formação instrumental: crotales (duas oitavas cromáticas), 
glockespiel, xilofone, chimes, 4 cymbals suspensos, 1 cymbal a ser 
mergulhado na água, temple-blocks, wood-blocks, tímpanos, japanese shell 
chimes, 1 berimbau amplificado, 1 berimbau sem amplificação e um elástico 
amplificado. 
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O compositor define a percussão nesta obra como fazendo “às vezes 
da folha de papel, clara entre linhas: como meditações – variações sobre a 
linha vocal” (OLIVEIRA in ABREU, 2006). Desta forma, correlata à escrita 
vocal melismática, é a escolha de instrumentos que permitem glissandos 
microtonais: o berimbau amplificado, o elástico amplificado, os tímpanos e o 
cymbal mergulhado na água enquanto vibra. Da mesma forma, correlato às 
figuras em saltos intervalares e altura determinada, é o outro grupo 
instrumental. Assim, podemos observar a seguinte classificação instrumental 
na obra: 

 
Instrumentos com 
variação de altura em 
glissandos 

Instrumentos com 
variação de altura em 
graus fixos 

Instrumentos sem 
variação de altura 

Voz Crotales (cromáticos) Japanese shell chimes 
Cymbal na água Glockenspiel  
Berimbau amplificado Xylophone  
Berimbau sem amplificação Chimes  
Elástico amplificado Cymbals (4)  
Tímpano Temple-blocks  
 Wood-blocks  
 Tímpano  

Tab. 1 – Classificação dos instrumentos de percussão utilizados na obra 
Materiales 

 

Na introdução instrumental da obra, antes da entrada da voz, apenas 
tocam os instrumentos da coluna do meio da tabela acima, embora pouco 
antes do final dessa parte, o tímpano introduza os glissandi. Com a entrada 
da voz, entram então os instrumentos da coluna da direita da tabela acima. 

Há também uma relação binária na determinação instrumental entre 
os mesmos instrumentos: há o jogo de cymbal com 4 pratos em alturas fixas 
diferentes e seu correlato em glissandi é o cymbal na água; para o berimbau 
sem amplificação, o compositor não escreve variações em glissando; o 
tímpano faz também os dois papéis. 

No entanto não apenas os instrumentos com variação de alturas em 
glissandos possuem a escrita cromática/melismática vocal, pois que na 
introdução da obra a linha do crotales aparece a mesma figura inicial da voz 
que aparecerá depois dessa introdução, ilustrada no exemplo 1 acima. 
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Por outro lado, na primeira aparição da figura musical vocal com a 
palavra palabra, ilustrada no exemplo 2, crotales, chimes e woodblock tem a 
mesma figura, crotales e chimes com as mesmas notas. Interessante notar 
que, embora os três instrumentos tenham divisões em alturas fixas, nem todos 
têm uma afinação temperada. Nesse caso, seria interessante também 
estabelecer uma segunda tabela entre a formação instrumental dessa obra, 
segundo um outro critério, o de afinação: 

 
Instrumentos com alturas em afinação 
temperada 

Instrumentos sem afinação temperada 

Voz Cymbal na água 
Tímpano Berimbau amplificado 
Crotales (cromáticos) Berimbau sem amplificação 
Glockenspiel Elástico amplificado 

Xylophone Cymbals (4) 
Chimes Temple-blocks 
 Wood-blocks  
 Japanese shell chimes 

Tab. 2 – Lista classificatória dos instrumentos na obra Materiales 

Não se pode deixar de se observar a utilização da mídia eletroacústica 
na formação instrumental da obra. Na dissertação de mestrado de Igor Linz 
Maués, Música Eletroacústica no Brasil, o autor classifica Materiales como 
Música para pequenos conjuntos e eletrônica (LINZ MAUÉS, 1981, p.58). O 
compositor discorda dessa classificação. Para ele, a amplificação de um 
berimbau e de um pedaço de elástico é apenas uma contingência, um adendo, 
um detalhe sem significação, para que os sons desses instrumentos 
pudessem ser audíveis no conjunto instrumental3. 

De fato, a concepção, a escrita da música está plenamente nos 
moldes da escrita instrumental. Mas a composição de um instrumento de 
corda sem corpo de vibração, com um microfone, um amplificador e caixas de 
som não é apenas uma contingência, não é um detalhe. Apenas a mídia 
eletroacústica permite essa formação instrumental selecionada pelo 
compositor e isso, sem dúvida, é significativo, mesmo que não se chame essa 
música de eletroacústica (o nome não tem a mínima importância, no entanto, 
a instrumentação tem e nessa obra há dois instrumentos que resultam de uma 
transformação eletroacústica). 

                                                
3 Entrevista concedida em 2005. 
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Deve-se pois conceber a cadeia elástico-microfone-amplificação-alto- 
falantes como um instrumento, o microfone e amplificação fazendo a vez do 
corpo de vibração e amplificação do som. Da mesma forma, o berimbau- 
microfone-amplificação-alto-falante. 

Enquanto o berimbau amplificado está em um campo de tessitura 
médio, dentro dos registros dos cymbales, por exemplo, o elástico amplificado 
está em uma tessitura grave, na mesma região do tímpano. Nesse sentido, 
várias vezes o compositor compõe os timbres conjuntamente, em 
complementaridade e semelhança, acompanhando as figuras vocais 
mostradas acima. Dessa forma, e assim se percebe nas duas gravações 
disponíveis4, o papel dos dois instrumentos amplificados não são nada 
secundários ou apenas ornamentais, mas, com suas peculiaridades 
timbrísticas e variáveis no campo das alturas, fazem parte da própria estrutura 
de concepção da obra. 

Com relação à escrita instrumental, observa-se então, de maneira 
bastante evidente a relação de simultaneidade dos instrumentos com 
glissandos nas figuras vocais circulares e cromáticas e a simultaneidade 
instrumental dos instrumentos com alturas fixas nas figuras vocais para as 
palavras palabra. Nas palavras termino, principio, vida e muerte, 
acompanham tanto instrumentos da afinação temperada quanto, sem 
afinação temperada. 

Assim, uma ilustração dessa relação pode ser demonstrada na escrita 
dos tímpanos, tanto para as figuras melismáticas, quanto para as com alturas 
determinadas e saltos. O início da parte vocal ilustrada no exemplo 1, vem 
acompanhada dos tímpanos da seguinte figura: 

 

 
Ex. 7 – Acompanhamento dos tímpanos na entrada da voz na obra. 

 

Por outro lado, a afinação dos tímpanos tem 3 das notas da figura 
matriz vocal da palavra palabra ilustrada no exemplo 2. E o seu 

                                                
4 Uma gravação é do Cd Materiales já mencionada, a outra é uma cópia de gravação dada 
pelo compositor, feita pela cantora Martha Herr e não tenho informação se foi publicada em 
Cd. 
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acompanhamento quando se apresenta essa figura na voz, joga bastante com 
essas mesmas notas: 

 

 
Ex. 8 – Figura do tímpano, variação da matriz ex.2. 

A percussão, cuja escrita tem as mesmas figuras trabalhadas na 
escrita vocal, tem então uma função de vozes paralelas a vibrar os mesmos 
ecos das figuras vocais. Desta forma, reforça a relação de intersemiose entre 
música e sentido do poema. 

Embora o poema tenha uma divisão espacial em cinco partes e a 
partitura apresente também recortes, mudanças de andamento a cada uma 
dessas partes, ela transcorre de maneira mais fluida e circular, sendo mais 
fácil apenas distinguir a introdução instrumental antes da entrada da voz e a 
repetição dessa parte no final, com a voz substituindo os crotales, como mais 
um elemento macro-formal circular. 

No poema, no entanto, o autor não ressalta apenas a questão dos 
ciclos, do que começa e do que termina, mas lamenta a finitude, a morte. De 
que forma o compositor traduz essa imagem? Transpondo suas construções 
melismáticas numa direção descendente. Por isso, na introdução 
instrumental, que é retomada com a voz na parte final terminando a obra, a 
circularidade melismática em torno do Do4 – ressaltada com trêmolos na 
mesma altura pelos instrumentos de altura fixa – vai descendendo aos poucos 
e chega uma oitava diminuta abaixo, no Do#3. 

O trabalho de tradução intersemiótica realizado em Materiales 
percorre portanto os três modos de subdivisão do hipoícone: a tradução por 
similaridade na macroforma e na transposição das figuras musicais vocais 
para os instrumentos e timbres (imagem); a tradução diagramática da imagem 
visual em som na musicalização da palavra círculo e correlatas; e a tradução 
metafórica na correlação entre as palavras termino, principio, vida e muerte e 
figuras descendentes, ascendentes, agudas e graves. 

Nesse sentido fica demonstrado que, operando em um nível que 
quase-signo, a tradução icônica não necessariamente faz o texto musical criar 
uma referência extra-textual, mesmo que nesta obra possa se falar da 
tradução de um sentido do poema para uma significação musical para além 
da música. 
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Entre o gênero e o estilo: Pietro Pontio 
e as características composicionais do 
moteto apresentadas no Ragionamento 
di Musica (1588) 
 

Carlos C. Iafelice (UNESP-IA) 
 
Resumo: Em Ragionamento di Musica (1588), Pietro Pontio (1532-
1596) versa sobre as características e procedimentos práticos 
ligados aos diversos aspectos do contraponto do cinquecento, 
incluindo a relação estrutural entre modos e cadências. Todo este 
lastro técnico é aplicado em estilos diversos ao final do Quarto 
Ragionamento, que implicitamente gera uma reflexão sobre o 
conceito entre ‘gênero’ e ‘estilo’ para os processos musicais 
daquele contexto. Considerando como objeto principal o ‘estilo 
moteto’, este estudo abordará comentários a partir do texto original, 
incluindo a aplicação dos conceitos sobre cadências e processos 
imitativos em exemplos musicais fornecidos pelo próprio Pontio. 
Palavras-chave: Renascença. Moteto. Pietro Pontio. Análise. 

 
Title: Between genre and style: Pietro Pontio and the motet 
compositional features presented on Ragionamento di Musica 
(1588) 
Abstract: In Ragionamento di Musica (1588), Pietro Pontio deals 
with the characteristics and practical procedures related to the 
various aspects of cinquecento counterpoint, including the structural 
relation between modes and cadences. All this technical coverage 
is applied in different styles in the end of the Quarto Ragionamento, 
which implicitly generates a reflection on the concept between 
'genre' and 'style' for the musical processes of that context. 
Considering as main object the 'moteto style', this study will provide 
comments to the original text, including the application of the 
concepts of cadences and imitative processes in musical examples 
provided by Pontio itself. 
Keywords: Renaissance. Motet. Pietro Pontio. Analysis. 

 

1. Introdução 
Reconhecido principalmente por sua obra tratadística, o compositor e 

teórico Pietro Pontio (1532-1596) refere-se essencialmente às necessidades 
do musico perfetto em seus dois e únicos tratados, complementares entre si, 
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publicados em Parma: Ragiomento di musica1 (1588) e Dialogo (1595). O 
processo de exposição aplicado por Pontio em ambos os trabalhos revelam-
se especialmente didáticos e originais quanto método, sobretudo em um 
contexto marcado pela imitatio como maneirismo entre os teóricos. A 
proximidade com os diversos aspectos da escritura e execução de aspectos 
consensuais da técnica do contexto da escola veneziana, refletem na ampla 
variedade de exemplos do repertório e citações diretamente de fontes 
teóricas, revelando assim, sua extensa experiência como maestro di capella. 
A clareza de suas explicações em múltiplos níveis engendrou paráfrases 
literais em obras como El Melopeo y maestro (Nápoles, 1613) de Pietro 
Cerone, o qual cita Ragionamento e ainda inclui textos e exemplos da terceira 
porção de Dialogo; por outro lado, em Regole del contraponto (Casale, 1595), 
Valerio Bona, realiza uma versão sumária do Ragionamento. 

Com o intuito de compreender e refletir sobre o posicionamento de 
Pontio naquele contexto, corroborando assim para o entendimento das 
características composicionais entre seus contemporâneos, este estudo 
concentra-se no conteúdo apresentado ao longo do Quarto Ragionamento, 
especialmente na maneira de compor ao ‘estilo’ do moteto e na relação com 
outros tipos de composições também apresentadas na mesma porção do 
texto.   

2. As qualidades de uma composição e terminologias relacionadas ao 
moteto 

Antes de apresentar de maneira mais sistemática os aspectos do 
estilo em compor “motetos, missas, salmos e outras composições”, Pontio 
realiza uma série de “advertências aos compositores e contrapontistas”. 
Apesar de constarem apenas ao final do Quarto Ragionamento, este conteúdo 
é colocado em destaque no frontispício da obra2. 

                                                
1 O termo ragionamento é definido por Carlo Parlogreco como “raciocínio”, “conversa”, 
“discurso” ou “argumentação” (PARLOGRECO, 1960, II parte, p.381). No entanto, o termo no 
contexto do cinquecento pode ser associado à dissertação ou um tratado de variados 
gêneros, como por exemplo, o Ragionamento di Luca Contile sopra la proprietà delle imprese 
com le particolari de gli academici affidati (Pavia, 1574), ou um diálogo argumentativo, como 
em Ragionamento della Nanna e della Antonia (Milão, 1534), de Pietro Aretino.  No caso da 
obra de Pontio, o Ragionamento di musica constitui-se de um diálogo entre os interlocutores, 
Reverendo Don Paolo e Don Hettore. 
2 Ragionamento di musica...ove si trata de passagi delle consonantie, & dissonantie, buoni, & 
non buoni; & delo modo di far Motetti, Messe, Salmi, & altre comspositioni; et d’alcuni 
avertimenti per il contrapontista, & compositore, & altre cose pertinenti alla Musica (PONTIO, 
1588, frontispício). 
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Esta porção do texto inicia-se com um resumo das qualidades de uma 
composição3, divididas em cinco partes: 

 

Primeira [qualidade], [é] que [a composição] seja formada sobre um 
Modo ou Tuono, o qual se deseja. Segunda, que seja formada de 
consonâncias e dissonâncias. Terceira, que haja a conclusão junto 
às palavras. Quarta, que nesta se encontre novas invenções 
(inventioni). Quinta, que nesta, conste sempre a terça e a quinta, 
quando assim cantadas à quatro partes, fazendo-as sem incomodo 
(PONTIO, 1588, p.139, tradução nossa).4   

Após esta apresentação, o autor segue tecendo comentários 
apoiando-se no ‘resumo’ das qualidades, ainda que não seja conservada a 
mesma ordem de exposição. Estes comentários concentram-se em 
considerações sobre procedimentos contrapontísticos, incluindo exemplos 
musicais que frequentemente relacionam-se com algum dos estilos 
posteriormente indicados. 

Pela maneira em que Pontio versa sobre tais qualidades, entende-se 
que a maior e mais importante virtude da composição é a estruturação da obra 
a partir das características do modo escolhido. Tal aspecto é confirmado em 
um trecho na mesma porção do texto, principalmente quando o autor 
comenta: “[...] deve o compositor ter o grande cuidado de observar o modo 
em sua composição, pois esta é a maior dificuldade que se encontra na 
música” (PONTIO, 1588, p.146, grifo nosso).5 Adjacente ao comentário, segue 
indicando que uma vez estabelecida as relações com o tuono, “fácil será a 
tarefa do compositor”, evidenciando o cuidado com a relação das quintas e 
quartas da obra e as confluências entre o final de frase textual e musical, 
articulado por meio das diferentes cadências do modo.  

À parte da intensificação retórica implícita na frase acima, a exposição 
das ideias no Quarto Ragionamento indicam que a ‘observação’ realizada pelo 
compositor compreende-se essencialmente pelo conjunto de cadências 
‘próprias’ ao modo,6 e a adequação da ‘inventione’ também ao modo, termo 
                                                
3 A relação de qualidades aplicadas a uma composição pode estabelecer parâmetros críticos 
a uma determinada obra. Sobre tal assunto, vale lembrar o significativo relato de Zacconi 
descrito por James Haar no artigo “A Sixteenth-Century Attempt at Music Criticism”. Contido 
na obra, Prattica di Musica Seconda Parte (Veneza, 1622), Zacconi comenta sobre as 
qualidades de antigos compositores, a partir dos parâmetros: arte, modulatione, diletto, 
tessitura, contraponto, inventione e buona dispositione (HAAR, 1983, p. 194).  
4 Todas as traduções contidas neste trabalho foram realizadas pelo autor. 
5 [...] deue far il compositore diligenza grande di servare il Tuono nelle sue compositioni; & 
questa è la maggior diffilcultà, che si trova nella Musica. 
6 Uma hierarquia estrutural apresentada especificamente no Terzo Ragionamento. 
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definido em seu Dialogo, que inclui exemplo musical (ex.1) para ilustrar a sua 
explicação. Como pode ser observado tanto na explicação quanto no exemplo 
musical, neste contexto o termo é relacionado a um complexo polifônico, 
essencialmente a duas partes, finalizada por uma cadência – em termos 
atuais, configuração chamada de ‘ponto de imitação’:  

 

A inventione que se pode dizer razoavelmente bela e graciosa, será 
aquela que com movimentos ou intervalos graciosos, move-se de 
um lugar ao outro, seguindo com uma outra parte que se encontrará 
ora em quinta, ora em sexta e algumas vezes em terça ou oitava, 
como a ocasião pedir, fazendo assim, os movimentos agradáveis e 
harmoniosos de se ouvir. Feita desta maneira, a inventione poderá 
ser chamada de bela: os seus intervalos devem ser feitos de acordo 
com o modo, onde neste, será fundamentada a composição, [pois], 
caso contrário não poderá chamá-la [a inventione] de bela. É sabido 
que a sua beleza consiste na boa colocação de suas partes, 
tornando assim, os intervalos cômodos aos cantores; caso não se 
ouça nenhum movimento [rítmico] entre as partes, não se tem bom 
efeito. Isto se conhecerá quando o ouvido de um perito em música 
não for ofendido (PONTIO, 1595, p.46). 

 
Ex. 1 – Exemplo apresentado por Pontio de uma inventione realizada no 

primeiro modo [transposto] (1595, p.46). 

O conceito implícito no termo inventione é fundamental ao processo 
de elaboração temática, estabelecendo parâmetros variáveis de sua 
construção para a categorização dos estilos, incluindo o moteto. Ao longo do 
Quarto Ragionamento, Pontio aplica o termo em diferentes contextos o que 
dificulta um entendimento fixo. Além da pluralidade da aplicação, muitas vezes 
o autor o intercala com o outro termo similar: ‘soggetto’.7   

                                                
7 Paul Walker ao comparar a terminologia aplicada por Pontio (Dialogo, 1595) e Zarlino (Le 
Istitutioni Harmoniche, 1557) no livro, Theories of Fugue from the Age of Josquin to the Age 
of Bach, equivocadamente cita que Pontio não utiliza o termo ‘soggetto’. Na passagem em 
questão apresentada na página 69, o autor aponta: “Pietro Pontio used neither soggetto nor 
modulatione. Instead, he devoted several pages of his Dialogo to what he called inventione” 
(Pietro Pontio não utiliza nem o termo soggetto nem modulatione. Ao invés disso, devota 
muitas páginas de seu Dialogo para o que ele chama de inventione). Tanto no Ragionamento 
quanto no próprio Dialogo, o termo soggetto (pl. soggetti) também é utilizado com significado 
semelhante ao aplicado por Zarlino. Como exemplo ilustrativo da aplicação por Pontio, pode-
se citar a porção do texto do Dialogo em que o autor versa sobre os cuidados que o 
compositor deverá tomar com o contraponto obligato sobre um cantus firmus: “Et acciò il 
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Para exemplificar e esclarecer tanto o aspecto cadencial quanto as 
terminologias aparentemente ambíguas (inventione e soggetto) realizadas por 
Pontio, apresenta-se um excerto retirado do Terzo Ragionamento. Na mesma 
passagem, consta um exemplo musical (ex.2), e uma explicação que utiliza 
ambos os termos, compreendidos de maneira distintas, e até mesmo 
complementares. Neste contexto, entende-se que ‘inventione’ indica o 
complexo imitativo até uma determinada cadência, assim como sua 
explicação realizada no Dialogo, e ‘soggetto’, a ideia temática em si, como 
umas muitas aplicações do termo realizado por Zarlino em Le Istitutioni 
Harmoniche (1557). Além da questão terminológica, o exemplo musical 
explica o processo cadencial do moteto no primeiro modo, como explica o 
autor 

 

 
Ex. 2 – “Essempio delle cadenze de’Motetti del primo Tuono” ou “exemplo das 
cadências do Moteto do primeiro modo” (1588, pp.100 e 101), com a indicação 

das cadências, diferenciadas pela importância estrutural (não apresentadas 
originalmente).8  

Veja como aquela cadência feita em Lá termina a inventione9, e é 
seguido pelo tenor que inicia novamente o soggetto. De maneira 
similar, veja como a outra cadência termina a cantilena10 e o tenor 

                                                
Contraponto non si riposi oltre di modo; poiche mancarebbe del giudicioso il sentir modular 
Cantilena sola senza compagnia per spatio di uno, ouver duoi tempi di Semibreve: Perciò 
conuiene far modulare altre figure, che non siano del proprio soggetto, per non cadere in 
questo errore” (1595, p.91). 
8 A relação gráfica entre os quadrantes será explicada mais adiante. 
9 Esta cadência refere-se a uma das cadenze fuggite explicada por Zarlino: recurso cadencial 
que utiliza algum tipo de ‘evasão’ construída por recursos diversos, evitando assim, a 
conclusão do movimento cadencial principalmente da díade cantizans/tenorizans. Neste 
caso, observe que o tenor não finaliza em oitava (Lá) o que estabeleceria uma relação frígia 
com o Si bemol. Apesar de não completa, ainda assim, tal configuração é considerada uma 
cadência. 
10 Entende-se que por ‘finalizar a cantilena’ Pontio esteja se referindo a finalização da ‘primeira 
seção’ estruturalmente importante, o fim do primeiro ‘complexo melódico polifônico’. Esta 
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dá início a uma nova inventione. Podem ser encontradas novas 
inventioni também nas outras cadências, tornando-as úteis, como 
foi dito (embora não sejam próprias [ao modo]); mesmo que não 
possam terminar nem finalizar como são feitas aquelas próprias ao 
modo. Havido compreendido as cadências próprias e não próprias, 
ao propósito de aproximação [para a aplicação], estas são 
encontradas em motetos, missas, madrigais e [outros estilos] 
similares (PONTIO, 1588, p.101). 

Na mesma porção do texto, observa-se relações com a terminologia 
da hierarquia cadencial, elaborada essencialmente a partir da associação com 
o modo e do posicionamento ou grau de repouso com relação ao texto, 
gerando assim, quatro níveis de cadências (exemplificadas aqui considerando 
o primeiro modo): proprie et principal et terminata (própria, principal e final), 
em D e A; come proprie, quase principal et terminata (como a própria, quase 
final e principal), em F; per transito (de passagem), em G e C; lontana ou quasi 
mai (longínqua ou rara), em E e B (PONTIO, 1588, p.100-102).  

No exemplo referido no ex.2, pode-se verificar, portanto, que as 
cadências que finalizam a inventione e a cantilena, segundo os termos 
utilizados por Pontio, são: as proprie (próprias) ao modo, estas em Lá e Ré 
respectivamente, incluindo a cadência (em Ré) no final do exemplo – 
destacadas com um quadrante com linhas cheias; e as cadências menos 
importantes destacadas com os quadrantes em linhas pontilhadas, como a 
cadência em Sol, classificada como per transito (de passagem), e outra em 
Fá, classificada come proprie (como a própria), perto do final do exemplo.11 

3. Pontio entre o gênero e o estilo do Moteto 
Apesar do reaproveitamento do termo medieval de inserção textual 

nos conducti, o moteto é reelaborado e ressignificado no contexto dos séculos 
XV e XVI. Uma significativa validação documental deste novo ‘gênero’ 
polifônico é reconhecido no dicionário de Johannes Tinctoris, Terminorum 
musicae diffitorium Tinctoris (c.1472), o qual define: “Moteto é uma obra de 
tamanho médio (ou de magnitude intermediária) cujo texto trata qualquer 

                                                
suposição apoia-se principalmente da realização da cadência em Ré e a introdução de um 
material melódico com caráter diferenciado das duas primeiras entradas – semelhantes entre 
si, uma vez que a inventione, como diz a explicação feita pelo autor, encerra-se na primeira 
cadência (em Lá), segmentando ao meio o que ele chama por cantilena – quando há texto, 
posição onde geralmente há a finalização de algum verso. 
11 A cadência mais baixa na hierarquia proposta por Pontio (lontana ou quasi mai) não é 
realizada no exemplo. 
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assunto, embora seja mais frequente os de natureza sacra” 12 (TINCTORIS, 
c.1472, Cap. X).  

De maneira gradativa, um ‘tipo de canto’ sacro que utilizava variados 
cânticos e textos cristãos dos quais eram aplicados em Missas e no Ofício das 
Horas, transforma-se, de maneira geral,  em uma ‘maneira de expressão’, 
incluindo diferentes influências e variações de escolas composicionais 
europeias, embora com premissas mais ou menos consolidadas. Esta 
compreensão do moteto como ‘estilo’ torna-se cada vez mais recorrente no 
final do século XVI e, sobretudo, no século XVII, sendo Pietro Pontio um 
significativo elo dessas duas tradições. Segundo Palisca, Pontio “reconhece 
em um estágio inicial a importância do gênero, embora careça de uma palavra 
para isto” (PALISCA, 2006, p.172).  

A contribuição de Pontio para o processo de categorização estilística 
é exposto ao final de seu Quarto Ragionamento. Nesta porção do texto, 
apresentada entre as páginas 153-161, o autor expõe de maneira sistemática 
as características composicionais relacionadas ao estilo do moteto, da missa, 
do salmo, do magnificat, do ricercare e do madrigal. Os parâmetros de análise 
utilizados por Pontio para descrever cada um dos estilos, dividem-se em 
essencialmente cinco aspectos: (1) relações rítmicas entre as vozes, 
engendrando maior ou menor gravità; (2) tamanho da inventione - neste caso, 
entendida como a porção temática imitada pelas outras partes; (3) inserção 
ou elaboração de novas inventioni - induzindo a um desenvolvimento mais 
‘monotemático’ entre as partes da missa, por exemplo; (4) textura homofônica 
versus polifônica imitativa; (5) relação com a palavra (pintura de palavras). 
Além das características dos estilos, Pontio fornece também exemplos 
musicais, incluindo compositores e obras de referência para aquele 
determinado estilo, fundamentado e validando a eficácia ‘analítica’ de suas 
considerações. 

Ao observar a apresentação de Pontio sobre o estilo do moteto, 
constata-se uma intenção em cercar o objeto a partir das características que 
não o integra, apoiando-se assim, mais nos limites da diferença entre outros 
estilos do que uma posição certeira sobre este – desta maneira, revelando a 
grande pluralidade de aspectos possíveis que podem ser relacionados a este 
estilo. Ainda assim, o autor aponta as principais qualidades deste estilo, 
iniciando a exposição pela interlocução de Don Paolo (e continuada por Don 
Hettore): 

                                                
12 Motetum est cantus mediocris cui verba cuiusvis materiae sed frequentius divinae 
sopponuntur. 
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Pao. A maneira (modo) ou estilo (stile) para se fazer um moteto é 
grave e quieto, onde vê-se as partes se moverem com seriedade 
(gravità), em particular a parte do baixo; o compositor deverá 
observar tal relação13 do início ao fim. Da mesma maneira as 
invenções (inventioni) devem ser gravi. Ainda hoje, alguns 
compositores entre seus Motetos e obras eclesiásticas não 
observam tais características, mas colocam as partes juntas14 com 
movimentos rápidos ou muito rápidos, que se assemelham aos 
madrigais e canzoni; recorrem à Semibreve sincopada e a Minima 
[também] sincopada, as quais não se convêm à seriedade do 
moteto; ainda assim, [esses compositores] utilizam pausa de 
Semiminima e também de Chroma; [....] Para o meu juízo [tais 
aspectos] são do estilo do Madrigal e não do Moteto, pois não 
possuem nenhuma gravità, podendo ser observadas nas obras de 
Iachetto (Jacquet da Mantove), de Morales (Cristóbal de Morales), 
de Adriano (Adrian Willaert), Gomberto (Nicolas Gombert), de 
Palestina (G. da Palestrina) e de Finotto (Dominique Phinot) e de 
muitos excelentes compositores, dos quais não falo para não ser 
prolixo.  
 
Het. Portanto, esta gravità que consta no moteto ocorre quando as 
partes andam com movimentos lentos (moto tardo). 
 
Pao. Muito bem; mas o que você entende por moto tardo? 
 
Het. Eu entendo que nas partes há muitas Breves, Semibreves e 
Minimas com ponto, que são utilizadas conjuntamente, fazendo 
com que a composição tenha seriedade (gravità) [...]. 
 
Pao. Você disse bem, mas esta ‘lentidão séria’ (grave tardanza) 
seria tal que não serviria ao moteto, ou a missa ou ao salmo, mas 
sim para fazer um Gloria patri de um Magnificat, como o de 
[Cristóbal de] Morales ou Incarnatus est Spiritu Sancto, como fez 
Josquin [...]. 
 
Het. Então como se observa esta seriedade (gravità) da maneira 
que [o senhor] havia dito [?] 
 
Pao. [...] Esta maneira de estilo sério [se caracteriza] quando duas 
partes cantam e em uma delas encontra-se uma figura da Breve, e 
a outra depois se move com figuras de Minima, ou de Semiminima, 
ou uma figura de Breve posta no contratempo (elevatione della 
misura). [...] Assim faz-se o moteto à três vozes: duas das partes 
realizam uma Breve ou duas Semibreves, postas no início do 
tempo; na outra parte convêm se mover com figuras de Minima ou 
de Semiminima, ou ainda, com figura de semibreve no contra 
tempo, ou com uma figura de Minima com ponto (no contratempo). 
Desta maneira, a composição terá seriedade em si e servirá ao 
estilo do Moteto (1588, p.154-155). 

 
                                                
13 Neste caso, o termo ‘ordine’ também poderia ser traduzido como ‘textura’. 
14 Homorítmicas. 
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Como pode-se perceber, a definição do estilo do moteto apoia-se 
primariamente nas características rítmicas entre as partes: se muito rápidas, 
assemelham-se aos madrigais; se muito lentas, ao caráter do Magnificat. Para 
ilustrar melhor sua posição, Pontio oferece um exemplo musical (ex. 3) com 
uma análise descritiva detalhada, complementando toda a descrição exposta. 
Junto ao exemplo, Pontio (na persona de Don Paolo) escreve: “ Você viu como 
a parte baixa se move, começando a superior por imitação com uma figura de 
Breve? E enquanto aquela parte do meio permanece parada, [você viu como] 
as outras duas vão se movendo? Caso ela se movesse com uma das partes, 
também estaria bem, e desta maneira permanecendo juntas a ordine 
[distribuição das partes em caráter grave e quieto] e a [respectiva] gravità. Mas 
caso permanecesse todas as partes juntas [ou de maneira homorítmica], não 
seria então o estilo do Moteto, e não se conservaria a ordine, com já foi dito” 
(1588, p.155). 

 

 
Ex. 3 – Passagem ao estilo do moteto (PONTIO, 1588, p.155). 

4. Considerações Finais: a receptividade estilística apresentada por 
Pontio 

Essencialmente a partir das elucubrações ocorridas principalmente 
em torno do debate da prima e seconda pratica, o moteto como estilo é 
posteriormente entendido como ‘Stylus Motecticus’ nas sistematizações 
estilísticas realizadas por Athanasius Kircher e Marco Scacchi. 

A influência direta de Pontio em Kircher é apontada por Claude 
Palisca em seu ensaio The genesis of Mattheson’s style classification (1983, 
pp.409-424), principalmente com relação às características que fundamentam 
esta subcategoria do Stylus Ecclesiasticus, como se observa na figura 1. De 
acordo com Palisca, a ligação entre os dois autores é dada pela definição de 
Kircher apresentada em Musurgia Universalis (1650), pelo que é chamado de 
‘Stylus Moteticus’, assemelhando às características fornecidas por Pontio em 
seu Ragionamento (PALISCA, 1983, p.420). Como visto, o estilo moteto 
caracteriza-se pela manutenção “das notas longas, com movimentos com 
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serietà. Estes mesmos atributos são recolocados por Kircher que define o 
‘stylus motetcticus’: “processus hamonicus, grauis, maiestate plenus, summa 
varietate floridus, nulle subiecto adstrictus” (KIRCHER, 1650, livro 7, p. 585).  

Portanto, dentro dos estilos apresentados como “eclesiásticos”, 
Kircher diferencia: ligatus (com cantus firmus) e solutus (sem cantus firmus), 
o qual o stylus motecticus faz parte. Outras categorias não se limitam ao 
conteúdo secular ou sacro, como o estilo madrigalescus e melismaticus (no 
qual incluem-se estilos populares como a villanella). Inclui-se ainda os estilos 
instrumentais, como o estilo symphoniacus e phantasticus, aplicado em 
composições livres instrumentais (PALISCA, 2006, p.174).  

 
Fig. 1 – Adaptação do quadro apresentado por Palisca que explica a 

sistematização realizada por Kircher em Musurgia Univeralis (1983, p.411).  

A partir das evidências de uma preocupação na categorização 
iniciada por Pontio, é implícito o desejo de estabelecer um princípio que 
diferencia o gênero, entendido como uma ‘classe ou agrupamento de peças’, 
e estilo, como ‘uma maneira ou modo de expressão’. Esta relação pode ser 
percebida como uma mudança de posicionamento tratadístico que preocupa-
se com os aspectos de expressão das palavras e o caráter de expressão 
versus ao aspecto especulativo das técnicas puras de contraponto (ainda que, 
pelo ponto de vista prático, muitas destas tenham sido expostas no 
Ragionamento). Portanto, promulga-se de maneira implícita, uma poetica na 
qual é intensamente relacionada com a transcendência da palavra, expressa 
essencialmente pela seconda pratica.  
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Tempo e métrica no primeiro dos 
Quatro Instantâneos para 
vibrafone de Roberto Victorio 

Yuri Behr Kimizuka (ECA-USP) 
Silvio Ferraz (ECA-USP) 

 
Resumo: O tempo é uma questão recorrente tanto nos 
escritos quanto na obra do compositor Roberto Victorio, 
assunto esse também de grande destaque na música 
composta a partir da segunda metade do século XX. Ao 
analisar os Quatro Instantâneos para Vibrafone, sob a 
ótica da métrica, vêm à tona questões que permeiam não 
somente o tempo musical, mas a própria concepção de 
tempo deste compositor; que se reflete na sua escrita. 
Este artigo procura abordar a questão da escrita em 
relação ao pulso e a noção de temporalidade.  
Palavras-chave: Tempo. Métrica. Cronoametria. 
Temporalidade. Ritual. 

 
Title: The Metric in Roberto Victorio’s Quatro Instantâneos 
para Vibrafone  
Abstract: Time is a recurrent issue in Roberto Victorio, 
both in the writings and in his works. This is also a subject 
of great prominence in music composed from the second 
half of the twentieth century. In analyzing from the point of 
view of the metric the Quatro instantâneos para Vibrafone, 
questions arise that permeate not only the musical time, 
but also the conception of time of this composer which is 
reflected in his writing. This article seeks to address the 
issue of writing in relation to the pulse and the notion of 
temporality. 
Keywords: Time. Metric. Chronoametric. Temporality. 
Ritual. 
 

1. Introdução 
O tempo, em sua acepção habitual, refere-se à cronologia. 

Isto implica numa divisão entre momentos à qual está submetido o 
decurso do tempo, uma periodicidade. Este é o conceito mais direto e 
elementar de tempo, e corresponde na tradição da música europeia a 
pulsação. Porém é preciso estar atento à diferença existente entre o 
que acontece e o que é percebido; e ainda mais, entre o que está 
escrito e sua relação com o mundo.  
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Se pensarmos no tempo como mera contagem 
cronométrica ou simples medida de unidade, estaremos 
percebendo apenas um dos afluentes desse conceito, que 
se projeta para além das fronteiras da percepção 
tridimensional.(VICTORIO,sd/sd 
http://www.robertovictorio.com.br/artigo/arquivos/timbre-
e-espaco-tempo-musical p.8) 

Ainda que este artigo tenha por objetivo algo um tanto mais 
pragmático, a análise da escrita métrica no primeiro dos Quatro 
Instantâneos para Vibrafone, não pode furtar-se a falar, ainda que 
brevemente, sobre o conceito ritualístico de tempo que subjaz à obra 
de Roberto Victorio. Também isso diz respeito em relação a maneira 
como se concebe o tempo, pois para além do cronológico existem 
outros tempos, e, todos participam da música. Para além de uma 
questão abstrata, e às vezes tratada como filosófica, existe uma 
implicação prática na escrita. Pode-se compreender isso na medida 
em que a escrita constitui um jogo, uma elaboração, do que se 
percebe em relação às suas estruturas de adição, divisão e 
subdivisão; principalmente quando este tempo possui implicações 
com o metro. 

Quanto ao metro este diz-se de um grupo de pulsos dentro de 
um único compasso (CRESTON, 1961), abaixo deste existe 
inevitavelmente alguma unidade comum. No ex.1 é possível ver como 
a fusa é a unidade comum, mas o metro varia de uma colcheia 
pontuada para uma semicolcheia – no primeiro compasso – até uma 
semínima pontuada e uma semicolcheia pontuada. 

 

  
Ex. 1 – exemplo de diferença entre ritmo e pulso. 
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Este princípio já é bem conhecido, e tecnicamente é o que 
Justin London (2004) chama de metro não isócrono1. Isto é, não há a 
necessidade de uma periodicidade constante para que o metro se 
estabeleça, tal como afirma POLAK (2015, p.3 tradução dos autores) 
“pulsos de diferentes durações podem alternar-se periodicamente 
dentro de um compasso métrico2”. Do ponto de vista perceptivo trata-
se de um tipo de pensamento do tempo cronoamétrico, tal como 
define Souvtchinsky, e está na base da escrita de Stravisnky.  

A natureza da música cronoamétrica é sempre 
psicológica: é somente através de seus reflexos 
psicológicos que podem ser expressas. Esta música é, por 
assim dizer, uma notação secundária de impulsos 
emocionais primários, das declarações e projetos do 
autor. Nesta música, os centros de gravidade estão 
deslocados.3" (SOUVTCHINSKY, 1939, p.72 tradução 
dos autores) 

Tendo isso em mente deve se considerar também que “ritmo 
e metro não são sinônimos4” (CRESTON, 1961, p.2 tradução dos 
autores), e ainda, ritmo se refere a algo bem mais complexo, tanto em 
organização musical quanto conceitual.  

2. Estrutura métrica da peça.  
No início da primeira peça dos Quatro Instantâneos o 

compositor não define qualquer indicação metronômica, há somente 
uma instrução:  Lentíssimo. Muito embora isso seja mais uma 
indicação de caráter, essa informação é suficiente para o intérprete, 
desde que este esteja ciente de qual unidade de pulsação deve 
seguir. Ao olhar os primeiros compassos chama atenção a presença 
reiterada de semínimas pontuadas, as quais o ouvinte – que 
supostamente não acompanha a partitura – tende a perceber como 
sendo eventos regulares. Ainda no primeiro compasso Victorio 
apresenta uma divisão polirítmica de duas colcheias contra uma 
tercina de colcheias. Este elemento é decisivo para estabelecer o 

                                                
1 Non-isochronous meter (LONDON, 2004) 
2 Beats of different duration can periodically alternate within a metric measure. 
(POLAK, 2015, p.3) 
3 La nature de la musique Chrono-amétrique est toujours psychologique; ce n’est 
que par elle que peuvent être exprimés les réflexes psychologiques. Cette musique 
est, pour ainsi dire, une notation secondaire de impulsions émotives primaires, des 
états et des projets de l’auteur. Dans cette musique, les centres d’attraction et de 
gravité sont, en sommes, déplacés. (SOUVTCHINSKY, 1939, p.72) 
4 Rhythm and metro are not synonymous. (CRESTON, 1961, p.2) 
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pulso, visto que, se a figura de semínima pontuada for escolhida como 
unidade referencial ao chegar nesta estrutura (três contra dois), será 
necessário mudar a unidade para semínima. Logo, a opção mais 
apropriada é estabelecer um pulso lento em semínimas – que o 
compositor já havia deixado implícito pela fórmula de compasso.   

 

 
Fig. 1 – Início do Instantâneo nr. 1 

Do ponto de vista da construção lógica deste trecho o que se 
observa é uma estrutura formada por três colcheias (condensadas em 
uma semínima pontuada) – que no terceiro compasso se desdobra 
em forma de síncopes – e a polirritimia de três contra dois. Ou seja, 
uma estrutura básica e sua reiteração, seguido de uma variação. Nos 
compassos 4, 5, 6, há uma continuação da ideia de três e dois, porém, 
agora será necessário repensar o pulso. 

 

  
Fig. 2 – compassos 4, 5, e 6 do Instantâneo nr. 1 

Ao tomar a colcheia como nova figura de referência, e 
mantendo sempre a mesma relação com a pulsação inicial, o que se 
observa no sentido mais amplo é affretando escrito.  

5 
8 

4 
16 

15 
32 

   3(e) + 2 (x) + 2(x) 3(x) 2(Û) 3(e) 3(Û) 

         q.                           e                             e       e.              x          q.            x. 

Tab. 1 – Na tabela está indicada a quantidade de figuras por grupo 
sendo, e em baixo a figura correspondente ao pulso metrificado. 
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Assim, ao contrário dos três primeiros compassos em que a 
divisão do pulso constante por semínimas era suficiente, agora é 
necessário estabelecer uma relação de 1/32 – a fusa – para que se 
possa metrificar uma semicolcheia pontuada. Porém isso não irá se 
manter constantes, ou seja, o pulso acelera e desacelera. Este 
raciocínio é aqui denominado como “pulso flutuante”, uma vez que 
não há uma periodicidade na marcação de cada referência; o que não 
quer dizer que não exista uma ordem, como já foi possível perceber. 
Essa está fundamentada num jogo de expansão e contração do 
tempo através da alternância entre grupos de 2 e 3, nos quais a 
subdivisão substituída para que seja possível a contração do tempo. 
Os três compassos subsequentes são uma volta, do ponto de vista 
rítmico-estrutural, aos primeiros. Com a diferença que termina num 
compasso de ¾ com duas semínimas pontuadas, ambas em fermata, 
como se pode constatar na figura 3. 

 
Fig. 3 – reelaboração do material inicial 

O que se segue é, para conclusão deste Instantâneo, é uma 
alternância entre subdivisões ternária; e que saltam de três fusas para 
três colcheias. Essa diferença de subdivisão exige da parte do 
intérprete muita atenção em relação ao pulso referencial. Assim, se a 
peça havia sido suspensa por uma sequência de duas fermatas, que 
obrigam o músico a retornar à semicolcheia como unidade de 
pulsação, ocorre que no próximo ponto será necessário ter em mente 
uma divisão três níveis abaixo – a fusa. Evidentemente, durante a 
fermata esses três níveis são internamente pensados e contados, de 
tal sorte que a colcheia – próxima figura referencial –  já está implícita 
na contagem interna.   
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Fig. 4 – parte final da peça. 

A tercina, como outro tipo de subdivisão ternária inseridas, e 
de natureza irregular e isócrona à semínima, faz com que novamente 
seja necessário manter o pulso desta última figura. Mas o compositor 
irá propor ainda uma nova instabilidade ao colocar a colcheia 
pontuada como pivô entre um compasso ternário simples e um 
composto. Por fim a peça se encerra no compasso quatro por quatro, 
o que efetivamente não faz diferença na sensação de pulso, uma vez 
que se trata de uma semibreve sob uma fermata.  

3 
32 

5 
4 

3 
4 

3 
32 

9 
8 

3 
32 

9 
8 

4 
4 

  3(Û)  3(e)+ 3(e)+ 2(e)+2(e) 3(e)+ 3(e)  3(Û)     3(q.) 3(Û) 3(q.) 1(w   ) 

         x.                                 q.                     q.                      q                q             q            q          q            x.                           q.        q.        q.                      x.                           q.       q.       q.             q  q   q  q   

Tab. 2 – Na tabela está indicada a quantidade de figuras por grupo 
sendo, e em baixo a figura correspondente ao pulso metrificado. 

Analiticamente a fórmula de compasso do último compasso 
significativa, pois Victorio deixa claro através desta – para quem lê a 
partitura – que o seu pulso de referência sempre foi a semínima e, da 
qual decorrem as subdivisões e suas relações. 

3. A sensação do tempo sob a ótica do ritual. 
O compositor Roberto Victorio trabalha a noção de tempo 

através do conceito de ritual, de seus estudos  sobre Música e Ritual 
Bororo5. Tal ideia, de um tempo ritual, perpassa a música deste 

                                                
5 O título da tese de doutorado de Victorio é Tempo e despercepção: Trilogia e 
Música Ritual Bororo (2003). 
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compositor não somente em termos conceituais, mas também como 
processo composicional. Porém, mais do que isso, Victorio 
(http://www.robertovictorio.com.br/artigo/arquivos/timbre-e-espaco-
tempo-musical) procura fazer com que sua música esteja inserida no 
que ele denomina “espaço-tempo (virtual)”, que se fundamenta na 
micro-temporalidade e no tempo ritual do povo Bororo. Através disso 
a sua proposta é de que a música seja capaz de conduzir a audição 
a uma transcendência dos sentidos. 

Se pensarmos que a música do século XX, a partir da 
quebra da horizontalidade do discurso musical e o 
convívio com o imprevisto, passou a (co)existir em um 
universo ritual, estamos nos aproximando da verdadeira 
intenção da obra de arte, ou seja, a transcendência e o 
adentramento (busca) na esfera da transposição dos 
sentidos (VICTORIO,sd/sd 
http://www.robertovictorio.com.br/artigo/arquivos/timbre-
e-espaco-tempo-musical p. 3). 

No caso dessa peça analisada pode-se observar essa busca 
pelo deslocamento do tempo percebido – transcorrido de maneira 
real, ou não – e do tempo escrito, algo que existe apenas fora do 
tempo6, pois mesmo para aquele que está imerso na execução (o 
intérprete) os mecanismos de elaboração composicional, tais como 
sequências de números, não são diretamente relevantes. Elas 
existem e são extremamente significativas na medida em que se 
conheça a sua cosmogonia, mas a música como escrita e e resultado 
sonoro devém estes elementos, mesmo que intérprete e ouvinte não 
sejam cientes destes. Porém há na escrita – partitura – suficientes 
elementos que conduzem o intérprete a uma leitura sígnica daquilo 
que o compositor implica musicalmente. 

O resultado final (visual) de uma obra musical neste nível 
de atuação sígnica, oferece, antes do resultado final 
(sonoro) subsídios para leitura e interpretações de seus 
códigos internos; ima pré-apresentação, ou planilha do 
material subsequente. Além do resultado sonoro, temos 
igualmente o resultado plástico quase sempre de boa 
qualidade pelo amálgama das duas dimensões em uma 
só estrutura. (VICTORIO, sd/sd  
<http://www.robertovictorio.com.br/artigo/arquivos/timbre-
e-espaco-tempo-musical>p. 5). 

                                                
6 Aqui nos valemos do conceito hors-temps de Xenakis. 
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Assim, a dimensão do ritual está presente tanto no devir 
sonoro, a imersão de quem ouve, mas também no intérprete que 
participa duplamente no tempo do ritual; ele está antes do tempo – 
através de leitura – e ao mesmo tempo imerso no tempo, porque a 
escuta também lhe permite a mesma temporalidade coletiva. 
Certamente, por estar antes do tempo – como gerador de micro-
tempos – o intérprete não participa da ilusão de um tempo não 
metrificado, mas por outro lado ele é responsável por trazer à tona as 
relações entre o um tempo cronoamétrico e uma unidade mínima, e, 
teoricamente constante; podendo ainda afastar-se do metro para 
sentir o tempo em perspectiva.  

4. Considerações finais 
A análise das estruturas métricas desse primeiro dentre os 

Quatro Instantâneos para Vibrafone revela uma estrutura que se 
desdobra de um metro flutuante até o tempo ritual. A principal 
característica é, portanto, a cronoametria que permanece durante 
toda a peça, e, juntamente com um motivo de três fusas torna-se o 
elemento de unificação. O compositor leva o intérprete a pensar nos 
vários níveis de tempo e pulso ao optar por este conceito de metro, 
ao invés de uma escrita complexa. O resultado, tanto da escrita 
quanto da resultante sonora, é a imersão temporal através da qual 
Victorio propõe instaurar uma “transposição dos sentidos”, o qual ele 
entende por ser a “verdadeira função da música”; desse modo está 
em questão também uma proposta de estética musical.   

Nessa breve digressão sobre esta peça de Roberto Victorio o 
enfoque métrico foi escolhido por possibilitar trazer à tona a questão 
do conceito de temporalidade, e tempo ritual, aplicado à materialidade 
do tempo musical, de modo a destacar o cruzamento entre ambos. 
Também é importante dizer que muito embora os aspectos de 
cronoametria estejam presentes em vários outros compositores o que 
de fato distingue a construção desta peça, e na música de Victorio 
como um todo, é a sua relação com o tempo do ritual Bororo e suas 
implicações entre escrita e percepção da qual surge a usa música. 
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Resumo: Este artigo apresenta estrutura, pressupostos e 
metodologia de um projeto de pesquisa em andamento que tem 
por objetivo essencial o mapeamento de relações harmônicas na 
integral do cancioneiro de Antônio Carlos Jobim. Toma como base 
princípios da Teoria Neorriemaniana (especialmente reformulados 
por David Kopp 2006) e concepções originais relacionadas às 
conexões entre oito tipos de acordes de sétima. Alguns resultados 
parciais da análise são apresentados na seção final do estudo 
Palavras-chave: Canções de Jobim. Análise Neorriemaniana. 
Sistema de Transformações Cromáticas de David Kopp. Conexões 
entre acordes de sétima. 

 
Title: Neo-Riemannian Relations in Antônio Carlos Jobim’s Songs 
Abstract: This paper presents structure, assumptions, and 
methodology of an ongoing research project, which essentially 
aims at mapping the harmonic relationships present in the 
collection of songs composed by Antônio Carlos Jobim. It takes as 
fundamentals some principles of Neo-Riemannian Theory 
(specially formulated by David Kopp 2006) and original 
conceptions related to connections between eight types of 
seventh-chords. Some partial results are presented in the last 
section of the study 
Keywords: Jobim's Songs. Neo-Riemannian Analysis. Kopp's 
Transformational Chromatic System. Connections between 
Seventh-Chords.  

 

1. Introdução  
Antônio Carlos Jobim (1927-1994) é reconhecidamente um dos 

maiores expoentes da música popular brasileira. Suas composições se 
tornaram clássicos do cancioneiro popular e referências da música brasileira 
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no exterior. Suas inovações no campo da composição musical são frutos do 
hibridismo de suas influências, que envolvem desde Noel Rosa, Garoto e 
Radamés Gnatalli, até Debussy, Ravel e Villa-Lobos. Considerando a lacuna 
que existe no campo de estudos estruturais em música popular, temos como 
principal objetivo deste trabalho1 investigar se as escolhas composicionais 
no aspecto específico das relações harmônicas estão associadas a um traço 
estilístico, a partir da maior ou menor recorrência dos procedimentos na 
análise. Utilizamos recursos provenientes da Teoria Neorriemaniana 
reelaborados por David Kopp (2006) e adaptações de seu Sistema de 
Transformações Cromáticas (fundamentado na estrutura da tríade) às 
particularidades da música popular tetrádica (considerando especificamente 
os gêneros praticados por Jobim) tomando como referência direta 
formulações teóricas originais recentemente elaboradas (ALMADA 2017). No 
presente artigo, apresentaremos um resumo da fundamentação teórica, a 
metodologia utilizada na pesquisa e alguns de seus resultados parciais. 

 

2. Pressupostos teóricos  
A Teoria Neorriemaniana é uma das fontes referenciais mais 

recorrentes utilizadas no estudo da harmonia. Destinada originalmente a 
explicar certas relações harmônicas características do período Romântico 
(especialmente calcadas no cromatismo), ela vem sendo desenvolvida por 
autores como David Lewin (1982; 1992), Richard Cohn (1998; 2012) e David 
Kopp (2006), entre outros. 

Elaborações neorriemanianas voltadas para a música popular são 
ainda relativamente raras (como exceções, ver, por exemplo, Capuzzo 2004 
e Briginshaw 2012). A proposta teórica à qual está associado o presente 
estudo abrange especificamente gêneros populares essencialmente 
tetrádicos, universo que é perfeitamente representado pelo cancioneiro de 
Jobim. Neste trabalho utilizamos o sistema PK2 de operações 
                                                
1O trabalho faz parte de um projeto de Iniciação Científica denominado "Mapeamento de 
relações harmônicas na obra de Antônio Carlos Jobim, a partir de fundamentos da Teoria 
Neorriemaniana". Este por sua vez, é uma das pesquisas em desenvolvimento do projeto 
abrangente denominado "Abordagens sistemáticas de aspectos estruturais  em  música 
popular", vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ e coordenado por 
Carlos Almada. 
2O Sistema PK é dedicado ao exame de relações harmônicas em música popular 
(essencialmente tetrádica), fundamentando-se no Sistema de Transformações Cromáticas 
de Kopp (2006). Basicamente, as operações transformacionais mapeiam conexões entre 
acordes contíguos que compartilhem ao menos uma nota. Enquanto o sistema de Kopp 
contempla as relações entre tríades, o Sistema PK abrange todas as possíveis conexões 
entre acordes de sétima (considerando as  8 possibilidades mais adiante mencionadas). Em 
termos estruturais, busca manter ao máximo os vínculos terminológicos e conceituais com 
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transformacionais, que são classificadas de acordo com dois níveis: (a) 
básico, discriminando os acordes em qualidades maiores ou menores e (b) 
específico, abrangendo 8 subqualidades tetrádicas (quatro maiores e quatro 
menores), nomeadas com as letras finais do alfabeto, em ordem 
decrescente, de acordo com o que foi convencionado (Tab. 1). 

 

qualidades maiores menores 
subqualidades Z Y X W z y x w 

Estrutura 
tetrádica 

7M 7 7(b5) 7(#5) m7 Ø o7 m(7M) 

Exemplos D7M Bb7 E7(b5) C7(#5) F#m7 AbØ F o7 Bm(7M) 
Tab. 1 – Qualidades e subqualidades tetrádicas adotadas (adaptado de XXX 

2017: 5). 

As transformações no sistema são também classificadas em dois 
níveis: (a) classes de operações, que são determinadas pelos intervalos 
entre as fundamentais dos acordes envolvidos (Tab. 2) e (b) operações 
específicas, associadas às 8 subqualidades tetrádicas. As operações 
específicas indicam não apenas as classes às quais se associam, mas 
também direções intervalares consideradas (através dos sinais "+" ou "-") e 
as subqualidades dos acordes envolvidos (exs: R*ZW, F+Yz, N-xw etc.).3  
Existem 13 classes (e 26 subclasses) de operações, o número das 
operações específicas chega a 615. 
	

Classe 
intervalar 

OPERAÇÕES PK 
Nome símbolo 

0 identidade I 

paralela P 

1 slide menor s 
neben menor n 

2 slide maior S 
neben maior N 

3 relativa r 
mediante menor m 

4 antirrelativa R 
                                                                                                                                     
sua referência (ou seja, o sistema de Kopp), embora compreensivelmente tenha sido 
necessária a criação de novas classes de operações, já que o total de alternativas de 
conexões entre tétrades com uma, duas, três e quatro notas em comum cresce 
dramaticamente quando comparado com o das relações triádicas. 
Para maiores detalhes, ver ALMADA (2017). 
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mediante maior M 
5 five F 

dominante D 
6 trítono T 

	
Tab. 2 – Classes de operações PK, considerando classe intervalar entre 

fundamentais, nomes e símbolos (adaptado de ALMADA 2017: 8).4 

3. Metodologia  
Como critério primordial foram selecionadas para análise todas as 

canções compostas por Jobim, contemplando cronologicamente suas cinco 
fases composicionais.5  A primeira das fases (considerada no processo 
analítico descrito neste artigo) engloba o período pré-bossa-nova jobiniano. 
O Quadro 3 apresenta os títulos das 40 canções consideradas: 
 

Imagina Se todos fossem 
iguais à você 

Vem viver ao 
meu lado 

Canção do amor 
demais 

Faz uma 
semana 

Mulher sempre 
mulher 

Luar e batucada Aula de 
matemática 

Pensando em 
você 

Eu e o meu 
amor 

Eu não existo 
sem você 

Cala meu amor 

Engano Não devo sonhar Sucedeu assim Caminhos 
cruzados 

Solidão Samba não é 
brinquedo 

As praias 
desertas 

Mágoa 

Se é por falta de 
adeus 

Foi a noite  Caminho de 
pedra 

É preciso dizer 
adeus 

O que vai ser de 
mim 

Sonho desfeito Luciana Maria da graça 

Lamento no 
morro 

Só saudade Janelas abertas A chuva caiu 

Um nome de 
mulher  

Teu castigo Estrada branca Tereza da praia 

Modinha Frase perdida Vida bela Incerteza 

                                                
4 Por motivo de clareza e foco, foram omitidas do quadro as 24 subclasses de operações. 
Para informações sobre suas naturezas, simbologia e terminologia, ver XXX 2017. 
5Foi utilizado como referência, tanto para a segmentação das fases criativas do compositor 
quanto para a análise, as partituras presentes na coletânea intitulada Cancioneiro Jobim 
(2006), organizadas em cinco volumes. As cinco fases consideradas acompanham a 
segmentação dos volumes, a saber: (1) 1947-58; (2) 1959-65; (3) 1966-70; (4) 1971-82; (5) 
1984-94. 
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Tab. 3 – Títulos das canções de Jobim compostas na fase 1 do projeto (1947-
58).6 

A análise de cada cançãoseguiu um protocolo de etapas bem 
definido:  
(1) revisão da cifragem harmônica impressa na partitura;  
(2) normatização das cifras de acordo com os princípios teóricos adotados. 
Esse processo consiste, em suma, na reinterpretação e simplificação das 
cifragens originais de maneira a enquadrá-las nas 8 subqualidades 
estipuladas (ver Tab. 1). A Fig. 1 exemplifica algumas situações encontradas 
que justificaram tais procedimentos; 
	

 
Fig. 1: Exemplos do processo de normatização: (a) cifragens originais 

extraídas do Cancioneiro Jobim; (b) suas transcrições de acordo com as 
subqualidades convencionadas.  

(3) transcrição da sequência harmônica normatizada em formato MIDI, 
mantendo a ordem original, porém não o ritmo. Assim, cada acorde é escrito 

                                                
6 Por uma questão de simplicidade e de espaço, não foram indicadas as eventuais parcerias 
de Jobim nas autorias de algumas das canções. 
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em um compasso quaternário em sua forma normal, ou seja, em estado 
fundamental (Fig. 2). 

 
Fig. 2: Jobim – Imagina (c.95-100): (a) versão original (adaptado de Jobim 

2006); (b) transcrição do mesmo trecho para fomato MIDI. 

(4) inserção do arquivo MIDI referente à canção como input em um 
programa computacional de análise harmônica assistida, denominado 
PopKopp, que retorna a sequência de operações PK referentes a cada 
conexão entre acordes contíguos (a Figura 3 esquematiza o processo 
analítico que é realizado dentro do programa). 
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Fig. 3: Fluxograma que sintetiza a metodologia empregada no presente projeto: 

(a) partitura da canção hipotética a ser analisada, que após revisada e 
normatizada é transformada em (b) arquivo MIDI inserido como input do 

programa PopKopp, sendo então transcrito em (c) sequência de subqualidades 
tetrádicas concatenadas em relação aos intervalos entre fundamentais 

(medidos em semitons); (d) cada dupla desses acordes é analisada, resultando 
em uma sequência de operações PK. 

(5) Finalmente, os dados obtidos na análise são salvos em matrizes 
específicas que armazenam os resultados globais da pesquisa, para análise 
estatística futura. 
 

4. Resultados atuais 
Tendo já sido analisadas as 40 canções presentes no primeiro 

estágio do projeto (1947-58), é possível apresentar os seguintes resultados 
parciais da análise, formatados como gráficos (Fig. 4-6). 

4º encontro internacional de teoria e análise m
usical

4th international m
eeting of m

usic theory and analysis

179



 

 

 
Fig. 4: Gráfico correspondente às  frequências de ocorrência das 

subqualidades tetrádicas nas canções 1-40 (gráfico plotado pelo programa PK-
analisaDados). 

O primeiro gráfico (Fig. 4) informa a distribuição das subqualidades 
tetrádicas nas 40 peças analisadas. Como se observa, as subqualidades Y 
(“maior com sétima”) e z (“menor com sétima”) abrangem em conjunto cerca 
de dois terços do total, seguidas por Z (“maior com sétima maior”), com 
pouco mais de 25% e, bem mais abaixo, as demais subqualidades, que 
juntas correspondem a cerca de 10%. O exame dos dados sugere as 
seguintes considerações: (1) a subqualidade estável em modo menor (z) é 
preferencialmente adotada em comparação com a subqualidade estável 
referente ao modo maior (Z); (2) há uma relativa preponderância da 
subqualidade diminuta (x) sobre a meio-diminuta (y); (3) há uma forte 
presença dos acordes de subqualidade dominante (Y); (4) dominantes 
alterados (X e W) apresentam baixa ocorrência. 

Apesar da pequena amostra, percebe-se que todas as 24 
subclasses de operações PK foram contempladas (Fig.5), com destaque 
para a classe F+ (que conecta acordes de modos distintos separados por 
intervalo de quarta justa ascendente). 
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Fig. 5: Gráfico correspondente à frequência de ocorrência das classes e 

subclasses de operações PK empregadas nas canções 1-40 (gráfico plotado 
pelo programa PK-analisaDados). 

O gráfico da Fig. 6 detalha o quadro das classes de operações 
(Fig.5), com suas distribuições em relação aos casos específicos 
(considerando suas quantidades absolutas). Assim, o gráfico mostra que a 
operação F+zY é a mais empregada, com 233 ocorrências. O esquema 
também informa a quantidade de operações específicas utilizadas (cada 
barra vertical corresponde a uma delas), totalizando 154. Considerando as 
615 possíveis alternativas, tal dado informa que Jobim empregou apenas 
25% do universo disponível em sua fase criativa inicial 
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Fig. 6: Gráfico correspondente à  frequência de ocorrência das operações PK 
específicas empregadas nas canções 1-40 (gráfico plotado pelo programa PK-

analisaDados). 

5. Considerações finais 
Este artigo apresenta os resultados iniciais de uma pesquisa original 

voltada para o mapeamento das relações harmônicas entre acordes 
contíguos nas canções de Tom Jobim.  Toma como referenciais teóricos 
centrais a contribuição de Kopp para a teoria neorriemaniana e sua 
ramificação no contexto da música popular, o que resultou na elaboração do 
Sistema PK, voltado para a análise de relações transformacionais a partir de 
tétrades. Embora ainda em um estágio preliminar, os resultados obtidos são 
promissores no sentido de evidenciar em larga escala e precisamente os 
padrões de escolhas harmônicas do compositor. A principal limitação atual 
do método analítico, referente à impossibilidade de considerar para análise 
acordes de cardinalidades distintas começa a ser superada, através de uma 
expansão do sistema, que permite a conexão entre tríades e tétrades 
(embora ainda não com acordes com 5 ou mais notas). 

Por hipótese, acreditamos que a conclusão do processo analítico 
consolidará certos procedimentos como caracteristicamente jobinianos, tais 
como preferências em relação a operações (sejam de classes ou 
específicas), o que pode ser associado a questões estilísticas, considerando 
não apenas o total de sua obra, como suas diferentes fases criativas. 
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Pétala Petulância de Eduardo 
Guimarães Álvares – análise das seções 
finais. 

 Diogo Lefèvre (Instituto de Artes – UNESP)  
 
Resumo: O objeto dessa comunicação é Pétala Petulância, 
composição de Eduardo Guimarães Álvares que constitui o último 
movimento do ciclo de mesmo nome e é baseada em poema 
homônimo de Alícia Duarte Penna. O objetivo dessa comunicação 
é examinar a referida obra quanto à relação texto-música e à 
construção da composição musical, enfocando as seções finais da 
peça.  De início se discute a questão do elo entre texto e música 
em uma canção, mencionando os posicionamentos de Picchi e 
Motte. Em seguida, são examinadas as seções finais da peça, 
mostrando como o compositor realiza em música os dois últimos 
versos do poema. Observa-se que Eduardo Álvares recria e 
intensifica em música a  oposição entre os dois  versos finais do 
texto através do contraste entre diatonismo e cromatismo,  
continuidade e descontinuidade sonora, ausência e abundância do 
motivo inicial da obra. Para o exame da composição musical é 
utilizada a análise motívica, a partir de Schoenberg, elementos da 
teoria dos conjuntos a partir de Forte, Oliveira, Straus e 
Friedmann, o conceito de arquétipos harmônicos a partir de 
Menezes. Conclui-se que Eduardo Guimarães Álvares aproveita a 
oposição entre os versos finais do poema para contrapor 
elementos sonoros distintos e materiais musicais característicos 
de diferentes repertórios.    
Palavras-chave: Eduardo Guimarães Álvares. Relação texto-
música. Análise musical. Canção. Música brasileira 
contemporânea. 

 
Title: Pétala Petulância by Eduardo Guimarães Álvares – analysis 
of the last sections. 
Abstract: The object of this paper is Pétala Petulância ('Petal 
Insolence'), a composition by Eduardo Guimarães Álvares that is 
the last movement of the cycle of the same name and is based on 
the homonymous poem by Alícia Duarte Penna. The objective of 
this paper is to examine the text-music relationship and the musical 
structure of Pétala Petulância, focusing on the last sections of the 
piece. At first, this article discusses the link between text and music 
in a song referring to the viewpoints of Picchi and Motte. After this, 
the final sections of the piece are examined, showing how the 
composer sets the two final lines of the poem to music. It is 
observed that Eduardo Álvares re-creates and intensifies the 
opposition between the two final lines of the text by means of  
contrasts between diatonicism and chromaticism, continuous and 
discontinuous sonorities, and between absence and abundance of 
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the first motive of the work. The examination of tne musical 
composition employs motivic analysis based on Schoenberg, set-
theoretical analysis based on Forte, Straus, Oliveira and 
Friedmann and the concept of harmonic archetypes based on 
Menezes. The conclusion is that Eduardo Guimarães  Álvares 
takes advantage of the contrast between the two final lines of the 
poem to oppose distinct sound elements and musical materials 
characteristic of different repertoires.    
 
Keywords: Eduardo Guimarães Álvares. Text-music relationship. 
Musical analysis. Song. Brazilian contemporary music. .   

 

Introdução 
A obra Pétala Petulância é um ciclo de canções entremeadas por 

movimentos instrumentais e foi escrita por Eduardo Guimarães Álvares em 
1991 e 1992 a partir de poemas de Alícia Duarte Penna. A obra foi composta 
para o Grupo Novo Horizonte, que era dirigido por Graham Griffiths. Aqui se 
aborda o último movimento do ciclo, baseado no poema que dá nome à obra 
completa, Pétala Petulância. O artigo aqui apresentado é em grande parte 
baseado na tese de doutorado de seu autor (LEFÈVRE, 2015), com algumas 
informações e observações mais recentes. 

Eduardo Guimarães Álvares relata que “Em Pétala Petulância as 
imagens instrumentais tecem caminhos paralelos às imagens dos poemas 
que a imaginação de uma menina de dezesseis anos, Alícia Duarte Penna, 
ditou” (ÁLVARES. In: ÁLVARES et al. 1993). 

O objetivo dessa comunicação é examinar a referida obra quanto à 
relação texto-música e à construção da composição musical, tendo como 
foco as seções finais da peça. 

Um dos aspectos a destacar nesse movimento é a leitura que o  
compositor fez do texto de Alícia Duarte Penna, intensificando um oposição 
já existente no poema de maneira a contrapor materiais musicais 
contrastantes. Nesse sentido, pode se mencionar a opinião de Achille Picchi 
a respeito da relação entre texto e música na composição de uma canção: 

Existe, por parte do compositor, uma maneira de 'ler' o poema que 
pretende musicar. Isto quer dizer que o compositor, de alguma 
forma, faz sua 'leitura' do poema com o comprometimento da 
criação musical, tentando retirar do texto poético alguma relação 
com o texto musical a produzir. É posível ver/ ouvir o resultado 
dessa 'leitura' na canção, pelas escolhas do processo estrutural e 
de análises dos elementos que o compositor usou, inclusive dentro 
de sua estilística composicional, para a realização da canção 
(PICCHI, 2010, p. 53-54). 
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Diether de la Motte (1968, p. 61) defende a posição de que, ao 
abordar uma composição vocal, o analista deveria primeiro realizar um 
estudo detalhado do texto levando em conta aspectos formais (estruturação 
em estrofes, rimas), gramaticais (tempos e modos verbais, sintaxe) e 
semânticos (imagens utilizadas, significado do poema). Esses diversos 
aspectos permitem reconhecer uma espécie de composição do poema, 
formada por uma ou várias estruturas que se sobrepõem, cabendo à análise 
musical em seguida testar se a composição musical está em 
correspondência ou em contradição criativa com o poema. Assim, para 
Diether de la Mothe,  o exame do texto constitui um ponto de partida  para a 
análise musical, que aborda a composição a partir de sua relação com o 
texto que lhe serve de base. 

Aqui se acredita que também a análise da composição musical  
possa servir como um ponto de partida para a (re)análise do texto. Ou seja, 
depois de examinar a composição musical e suas relações internas de 
similaridade, contraste, conexões motívicas, o analista pode reexaminar o 
poema que serve de base à composição, buscando descobrir em que 
medida as relações e conexões internas descobertas na composição podem 
ser derivadas do texto, revelando a leitura que o compositor fez do poema.     

     

Análise 
 Abaixo se reproduz o poema Pétala Petulância, de Alícia Duarte 

Penna. 
adormeci meus neurônios na almofada chinesa 
sonhei zilhões de anos ardidos no deserto 
dancei a valsa vienense comigo, com minhas dores e ervas 
   daninhas                 
dançando assim mudei o tempo do verbo 
de pretérito perfeito para gerúndio 
fiquei perpétua tomei o mundo das mãos de Atlas, coitado 
descasquei uma rosa sem espinhos 
comi todas as pétalas rosa rosae 
tomei banhos cleopátricos de leite de cabra 
fui tão linda tão linda que Deus atirou pétalas rosa rosae 
enquanto eu atravessava a copa para descascar laranjas na 
     cozinha                       
(PENNA; VITORINO, 1984, p. 19) 

 
Nesse poema há apenas duas palavras escritas com letra inicial 

maiúscula: Atlas e Deus, e essas palavras designam seres mitológicos, 
sobre-humanos. Isto contribui para destacar esses dois momentos do poema 
e os versos nos quais essas palavras ocorrem. O penúltimo verso (“fui tão 
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linda tão linda que Deus atirou pétalas rosa rosae”) também se destaca por 
ser o único do poema no qual aparece um verbo na terceira pessoa do 
singular 1 , já que todos os outros verbos estão conjugados na primeira 
pessoa do singular. Assim, esse verbo “atirou”, é o único que não se refere a 
uma ação ou estado da persona poética2, mas sim a uma ação realizada por 
outro ser (“Deus”) como uma reação à beleza dela . Além disso, é importante 
destacar o contraste que se verifica entre o penúltimo e o último verso 
(“enquanto eu atravessava a copa para descascar laranjas na cozinha”). 
Dessa maneira, se no penúltimo verso a persona poética diz ter sido tão bela 
a ponto de o próprio Deus lhe atirar flores, no verso  final ela declara que, 
enquanto isso, realizava uma ação corriqueira, comum a qualquer mortal, 
atravessar a copa para descascar laranjas na cozinha. 

Um dos aspectos mais notáveis dessa canção é justamente a 
maneira como Eduardo Guimarães Álvares se aproveita da singularidade do 
penúltimo verso dentro do poema e da oposição entre os dois versos finais 
para realizar marcantes contrastes musicais entre as seções nas quais 
esses versos são musicados.    

Para se entender a singularidade do penúltimo verso dentro da 
composição de Eduardo Guimarães Álvares e seu contraste com o verso 
final, é necessário mencionar o motivo inicial de todo o ciclo Pétala 
Petulância, que também aparece de maneira marcante em vários momentos 
do movimento final que leva o nome do ciclo. Tal motivo será aqui chamado 
de Motivo a (ver Ex. 1). O Motivo a contribui para o contraste entre os 
versos finais da composição de Eduardo Guimarães Álvares, porque no 
penúltimo verso tal motivo não ocorre e a música composta para aquele 
verso utiliza características opostas ao Motivo a do ponto de vista melódico-
intervalar, ao passo que no verso final tal motivo se manifesta várias vezes e 
de diversas maneiras. 

Esse desenho rítmico-melódico (ver Ex. 1) cabe na definição de 
motivo realizada por Schoenberg:   

O motivo geralmente aparece de uma maneira marcante e 
característica ao início de uma peça. Os fatores constitutivos de 

                                                
1  O exame do emprego que um poema faz dos elementos gramaticais, por exemplo 
verificando classes de palavras utilizadas, tempos verbais empregados, maneira de utilizar a 
sintaxe, é defendido por vários teóricos literários como um recurso da análise poética (por 
exemplo, GOLDSTEIN, 2001, p. 60-62; JAKOBSON, 1995, p. 157), sendo também 
mencionado por  Diether de la Motte (1968, p. 61) como parte da análise prévia do texto que 
serve de base a uma composição musical. 
2 O termo persona poética (poetic persona) refere-se a “quem está falando em um poema (e 
em sua versão musical)” (STEIN; SPILLMAN, 1996, p. 29, tradução nossa). “Poetic 
Persona: who is speaking in a poem (and its setting)” (STEIN; SPILLMAN, 1996, p. 29).   
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um motivo são intervalares e rítmicos, combinados de modo a 
produzir um contorno que possui, normalmente, uma harmonia 
inerente. Visto que quase todas as figuras de uma peça revelam 
algum tipo de afinidade para com ele, o motivo básico é 
frequentemente considerado o 'germe' da ideia. (SCHOENBERG, 
1993, p. 35).   

 
     

Ex. 1 – Motivo a de Pétala Petulância de Eduardo Guimarães Álvares como 
ele aparece na Introdução do ciclo (compasso 1). 

 
O Motivo a aparece de maneira marcante tanto no início da 

Introdução, primeiro movimento da obra, como também no início do 
movimento final que leva o nome do ciclo, Pétala Petulância, e que está 
sendo aqui abordado. Em muitas seções da obra o Motivo a é repetido ou 
variado, de maneira que ele pode ser considerado 'germe' de várias 
passagens da obra. Entre os aspectos mostrados no Motivo a, está a 
disposição relativa de suas alturas, ou seja, as distâncias intervalares em 
semitons formadas entre cada uma de suas notas e a altura mais grave do 
motivo, sua representação verticalizada em termos de acorde no campo das 
alturas (chord in pitch space), representação essa realizada a partir de 
Friedmann (1990, p. 40). Quanto às características do Motivo a destacadas  
no Ex. 1, é importante dizer que, se reduzido a um conjunto de classes de 
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altura, ele possui Forma Normal3 {2,5,6}, possuindo portanto Forma Primária 
[0,1,4] e, consequentemente, pertencendo ao conjunto classe que recebe a 
designação FN 3-3 na Tabela de Allen Forte (ver FORTE, 1973, p.179). É 
importante destacar que numerosas variantes desse motivo também utilizam 
conjuntos de classes de altura que pertencem ao conjunto classe FN 3-3. 
Como observa Michael Friedmann (1990, p. 60), um dos aspectos 
característicos do conjunto classe FN 3-3 é o fato de ele não ser subconjunto 
da coleção diatônica. Joseph Straus define: 

A coleção diatônica é qualquer transposição das sete 'notas 
brancas' do piano. Ela é a classe de conjuntos [FN] 7-35. Essa 
coleção é com certeza, a fonte referencial básica para toda música 
tonal ocidental. […] Todas as escalas maiores, escalas menores 
naturais e modos eclesiásticos são coleções diatônicas (STRAUS, 
2013, p.153)4.      

Isso significa que com os elementos de uma coleção diatônica é 
impossível formar um conjunto de classes de altura que pertença ao 

                                                
3  Os diversos autores que empregam a Teoria dos Conjuntos utilizam símbolos ligeiramente 
diferentes para os mesmos conceitos. Aqui são utilizados os símbolos gráficos que 
aparecem no livro de João Pedro de Oliveira (2007). Para o  leitor não familiarizado com a 
teoria dos conjuntos são aqui  colocadas definições sumárias de alguns conceitos dessa 
teoria.  Classe de altura (pitch-class) é um conceito que pressupõe a equivalência de oitava 
e a equivalência enarmônica, de maneira que as notas Dó e Si# que aparecem em qualquer 
oitava pertencem à classe de altura 0. Existem apenas 12 classes de altura, designadas por 
números inteiros de 0 a 11 (0 para Dó, 1 para Dó# e Ré bemol, 2 para Ré natural, e assim 
por diante). Ricardo Bordini, tradutor do livro de Straus para o português prefere o termo 
classe de notas (STRAUS, 2013), enquanto João Pedro de Oliveira prefere o termo classe 
de altura (OLIVEIRA, 2007) para se referir a pitch-class, o que explica a existência de dois 
termos para designar o mesmo conceito. “Forma normal é a maneira mais compacta de 
escrever um conjunto de classes de notas” (STRAUS, 2013, p. 37), de maneira que um 
conjunto que contenha as classes de altura 3, 4 e 1 é representado como tendo a forma 
normal {1,3,4}. “Forma primária: Membro de um conjunto-classe que o representa 
simbolicamente. A forma primária é escolhida entre as 24 formas normais dos conjuntos-
membros que pertencem a esse conjunto-classe, sendo aquela que começa pelo elemento 
0, e tem o intervalo mais pequeno entre os dois primeiros elementos” (OLIVEIRA, 2007, p. 
343). Notação de Forte refere-se à classificação de um conjunto de classes de alturas na 
Tabela de Forte (FORTE, 1973, p. 179-181). O termo vetor intervalar se refere à 
quantidade de vezes que uma determinada classe intervalar aparece entre os membros de 
um conjunto de classes de altura. É representado por uma sucessão de algarismos 
<abcdef>, no qual ‘a’ corresponde ao número de ocorrências da classe intervalar 1 
(segundas menores, sétimas maiores, etc.), ‘b’ se refere às ocorrências da classe intervalar 
2 (segundas maiores e sétimas menores) e assim por diante. (Para aqueles que tiverem 
dúvidas ou interesse em se aprofundar na Teoria dos Conjuntos ver STRAUS, 2005; 2013; 
FORTE, 1973; OLIVEIRA, 2007).      
4 Texto original da citação: “The diatonic collection is any transposition of the seven white 
notes of the piano. It is the set class 7-35 […]. This collection is, of course, the basic 
referential source for all of Western tonal music. […] All the major scales, (natural) minor 
scales, and church modes are diatonic collections” (STRAUS, 2005, p. 140).     
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conjunto classe FN 3-3. Por essa razão, uma passagem baseada em uma 
coleção diatônica, como é o caso de uma significativa parte do penúltimo 
verso, constitui um contraste em relação a um trecho no qual os conjuntos 
pertencentes ao conjunto classe FN 3-3 apareçam em profusão, que é o 
caso das passagens de Pétala Petulância mais marcadas pela utilização do 
Motivo a, incluindo a seção na qual se musica o verso final do poema. 

Por não pertencer à coleção diatônica e pela própria maneira como 
suas alturas estão dispostas, o Motivo a está, em termos de sua 
constituição melódico-intervalar, muito mais próximo do vocabulário 
harmônico-melódico do repertório atonal do que do vocabulário da música 

tonal. 
Ex. 2 – Comparação entre o Motivo a de Pétala Petulância e as três notas 

iniciais do Concerto Op. 24 de Anton Webern. 

Na verdade, quando verticalizado, tocado em acorde, o Motivo a 
inclusive constitui uma das versões do que Flo Menezes chama de Arquétipo 
harmônico weberniano do segundo tipo, por ser formado por uma sétima 
maior entremeada por uma terça menor (ver MENEZES, 2002, p. 122-127). 
Curiosamente, como demonstra o Ex. 2, as três alturas iniciais do Motivo a 
constituem, uma oitava acima, uma permutação das três notas iniciais do 
terceiro movimento  do Concerto Op. 24 de Anton Webern5, ainda que vários 
outros aspectos, tais como a rítmica e a métrica, a maneira de reiterar os 

                                                
5 Vale notar que Flo Menezes (2002, p. 122-127) cita o Concerto Op. 24 de Webern como 
exemplo de obra no qual o Arquétipo weberniano do segundo tipo aparece em grande 
profusão e que Straus ( 2005, p. 217-221; 2013, p. 237-241;) menciona que a série 
dodecafônica que serve de base àquele concerto é derivada do conjunto classe FN 3-3. 
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motivos, afastem mesmo as passagens atonais de Pétala Petulância do 
estilo de Webern. 

Se o Motivo a tem características intervalares que o aproximam do 
vocabulário da música atonal, há na maior parte do penúltimo verso uma 
passagem, reproduzida no Ex. 3, que faz uso de elementos típicos da 
música tonal e modal, servindo para dar uma cor característica a esse verso 
e para diferenciá-lo de outras seções dessa canção. 

A passagem reproduzida no Ex. 3 utiliza somente notas de uma 
coleção diatônica, o Modo de Dó Lídio (Dó, Ré, Mi, Fá#, Sol, Lá, Si, Dó). 

. 
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Ex. 3 – Pétala Petulância de Eduardo Guimarães Álvares: passagem no Modo 
de Dó Lídio (compassos 237- 242). 
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Ex. 4 – Pétala Petulância de Eduardo Guimarães Álvares: início da seção final 
(compassos 245-247) 

Além disso, na passagem no Modo de Dó Lídio e mesmo no restante 
da seção na qual o penúltimo verso é musicado, a principal entidade 
harmônica é um arquétipo harmônico tonal, o acorde maior com sétima 
maior. Arquétipos harmônicos, ou entidades harmônicas arquetípicas, são 
definidos por Flo Menezes como “relações harmônicas culturalmente já 
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guardadas na memória auditiva (repertorial) da música ocidental” 
(MENEZES, 2002, p. 314). 

Em suma, o penúltimo verso tem características contrastantes ao 
Motivo a porque, de um lado, utiliza como principal entidade harmônica um 
arquétipo tonal, o acorde maior com sétima maior, enquanto que o Motivo a 
apresenta características intervalares próprias do vocabulário harmônico-
melódico da música atonal. Por outro lado, a maior parte do penúltimo verso  
é constituída pelo Modo de Dó Lídio, que enquanto coleção diatônica não 
possui nenhum subconjunto pertencente ao conjunto classe FN 3-3, o 
conjunto classe do Motivo a e de muitas de suas variantes. 

Assim sendo, quando na seção final de Pétala Petulância (último 
verso) o  Motivo a se prolifera enquanto  principal elemento melódico e 
mesmo harmônico da composição musical, daí resulta um contraste violento 
em relação ao verso anterior. Tal contraste serve para representar e 
intensificar a já comentada oposição que há no poema entre seus dois 
versos finais. 

O Ex. 4 mostra o início da seção final de Pétala Petulância, na qual 
se canta o último verso do poema. Tal seção já se inicia com duas aparições 
nítidas do Motivo a, a primeira no trombone e a segunda no trompete. Em  
ambas o ritmo é bastante similar àquele da configuração original do motivo 
(confrontar com Ex. 1). A variante do trompete é praticamente uma 
recorrência literal do motivo, e a variante do trombone é bastante similar à 
configuração original do Motivo a em termos intervalares. 

Além da constante presença do Motivo a e do conjunto-classe FN 3-
3, assinaladas no Ex. 4, outros fatores contribuem para contrastar a seção 
final da seção na qual é musicado o penúltimo verso. Assim, na passagem 
no Modo de Dó Lídio (parte do penúltimo verso), é possível observar alguns 
elementos que contribuem para uma sensação de continuidade sonora. Há, 
de um lado os acordes que se estendem por longa duração, como, por 
exemplo, o acorde dos sopros (ver Ex. 3, compasso 240). Além disso, a voz 
realiza um vocalize, que traz a sensação de uma sonoridade contínua pela 
expansão de uma vogal cantada principalmente em legato. Diferentemente, 
na seção final de Pétala Petulância, são colocados em evidência vários 
elementos sonoros que se opõem à sensação de um fluxo contínuo, de um 
legato. Assim, no Ex. 4 o piano toca vários acordes acentuados e de curta 
duração. A linha do clarinete é formada por frases curtas e angulosas, cheias 
de saltos. No Ex. 5 pode se ver como o texto passa a ser cantado em notas 
rápidas, exigindo que a voz articule as consonantes, que se opõem à 
expansão vocálica representada pelo vocalize da seção anterior. 
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Além dos aspectos já explicados acima, outro fator opõe as seções 
finais de Pétala Petulância. A passagem no Modo de Dó Lídio representa um 
momento de diatonismo pleno, ao qual, na seção final da peça, contrapõe-se 
um intenso cromatismo. O Modo de Dó Lídio é uma coleção diatônica 
(pertence ao conjunto FN 7-35), possuindo em seu vetor intervalar apenas 2 
entradas referentes à classe intervalar 1 (segundas menores, sétimas 
maiores, nonas menores), o menor número entre coleções de sete classes 
de alturas. Já os conjuntos destacados no Ex. 5, por serem conjuntos 
cromáticos (coleções de classes de altura que são vizinhas na escala 
cromática), possuem em seus vetores intervalares o número máximo da 
classe intervalar 1. No compasso 249 a intensidade do cromatismo é tanta 
que são empregadas onze classes de alturas do total cromático. 

 
Ex. 5 – Pétala Petulância de Eduardo Guimarães Álvares: compassos 248-249 

(seção final da peça). 
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A partir de tudo o que se demonstrou acima, conclui-se que Eduardo 
Guimarães Álvares valoriza e intensifica a oposição entre os versos finais do 
poema através de vários contrastes musicais. Como o se viu anteriormente, 
os versos finais apresentam uma forte oposição entre si porque, no 
penúltimo, a persona poética declara ter sido bela a ponto de atrair a 
admiração divina (“fui tão linda que Deus atirou pétalas rosa rosae”), ao 
passo que no último verso a persona poética diz que, naquele momento, 
realizava uma ação corriqueira, comum a qualquer mortal (“atravessava a 
copa para descascar laranjas na cozinha”). Eduardo Guimarães Álvares  
representa, recria e intensifica essa oposição em música através de vários 
contrastes musicais demonstrados acima, inclusive contrapondo materiais 
musicais que são próprios do vocabulário de  repertórios distintos. Assim, ao 
musicar o penúltimo verso, o compositor emprega alguns materiais típicos 
da tonalidade, como a coleção diatônica e o arquétipo tonal representado 
pelo acorde maior com sétima maior, enquanto que, no último verso, 
Eduardo Guimarães Álvares utiliza um cromatismo exacerbado e elementos 
melódicos e harmônicos próximos do vocabulário da música atonal. 

 Enfim, o compositor contrapõe materiais musicais associados por 
nossa memória a repertórios distintos, fazendo um uso criativo de uma 
espécie de interdiscurso:  

[Interdiscurso] é definido como aquilo que fala antes, em outro 
lugar, independentemente. Ou seja, é o que chamamos memória 
discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e que 
retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base 
do dizível [...]. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o 
modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada 
(ORLANDI, 2003, p.31).           

Essa utilização de materiais musicais característicos de estilos 
distintos como um recurso para a obtenção de um contraste teatral (ou 
literário) é mencionada por Paulo Álvares, em palestra sobre a obra de seu 
irmão: 

Eduardo buscava [nos poemas que musicava] principalmente 
imagens [...] que colocassem objetos teatrais em contrastes, ele 
buscava exatamente esse incômodo encontro e choques de 
linguagem. […] O desnível de linguagem interessa muito a 
compositores teatrais [como Eduardo Guimarães Álvares]. Eles 
precisam de recursos emocionais que variem muito a textura,  o 
timing e o Stimmung, o caráter de determinadas passagens. [...]  
Compositores que trabalham com teatro e com o texto precisam 
de uma grande pluralidade e de uma certa flexibilidade de 
linguagem (ÁLVARES, 2013 acesso em 2017). 
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Measures of Similarity, Correlation, and
Complexity in Reich’s Rhythm Space: a
Mathematical Analysis of Clapping Music

Adolfo Maia Jr. (NICS/UNICAMP)

Abstract: In this work we perform an analysis of Reich’s Clapping
Music from a mathematically oriented point of view. Firstly, we define
a set of possible rhythmic patterns we name Reich’s Rhythm Space R
and we show that his choice for his now famous rhythm motive is not
a statistically singular one in R from the point of view of mathematical
complexity. In order to do this we code rhythmic sequences as
vectors with binary digits 0 and 1 respectively for rests and onsets
and calculate parameters like Similarity, Correlation, and Lempel-Ziv
Complexity for comparison of rhythm patterns. In addition we show
how this kind of analysis can offer some hints for perceptual complexity
of rhythms as detected by human ear.

Keywords: Reich’s Rhythm Space, Clapping Music, Similarity,
Correlation, Complexity.

Title: Medidas de Similaridade, Correlação, e Complexidade no
Espaço Rítmico de Reich: uma Análise Matemática de Clapping Music.

Resumo: Neste trabalho fazemos uma análise matematicamente
orientada da peça Clapping Music de Steve Reich. Definimos,
inicialmente o conjunto de todos os possíveis rítmos o qual
denominanmos Espaço Rítmico de Reich R e mostramos que
seu famoso motivo rítmico não é estatisticamente singular em R
com relação à complexidade matemática. Para isto, codificamos
as sequências rítmicas como vetores binários, com dígitos 0 e 1
respectivamente denotando pausas e notas, e calculamos parâmetros
como Similaridade, Correlação e Complexidade de Lempel-Ziv para
comparação de padrões rítmicos. Além disto, mostramos como
este tipo de análise pode oferecer algumas sugestões sobre a
complexidade perceptual dos ritmos como detectados pelo ouvido
humano.

Palavras-chave: Espaço Rítmico de Reich, Clapping Music,
Similaridade, Correlação, Complexidade

1. Introduction

Some music works have in common that they were thought as to
demonstrate a particular musical idea, effect or process. These are, for example,
Schoenberg’s Farben, Scelsi’s Quatre Pezzi Orchestrale and Ligeti’s Continuum on
timbre exploration, Cage’s 4’ 33” on the own concept of music, Ligeti’s Poeme pour
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100 Metronomes, Reich’s Clapping Music on the role of processes in music, and
many others. It is about Clapping Music, the idea behind it and its consequences
that we are interested in this work.

Consider the rhythmic motive below.

�����

� � � � �

� � �
�

� �
�

�

�

�
� �

�

Fig. 1 – Clapping Music Rhythmic Motive

It was a Steve Reich’s idea. Not the rhythm pattern itself but what to
do with it. In line with the above argument Reich’s Clapping Music (1972) is
indeed an intriguing musical idea. Minimalist to the extreme, deprived of any
sophistication of timbre or pitch, easily performable, with some practice, by almost
everyone since it needs only two performers, one of which must only keep the
above rhythm in ostinato all the time for 13 measures, and the other one, to
make 12 cyclic shifts of the above rhythmic pattern, one beat to the left for each
cycle, starting the first measure in unison and after 12 left one step shifts, each
one defining a new rhythm motive, the process returns to the initial one shown
above in Figure 1. Each measure is indicated to be repeated 12 times with a total
of 13 × 12 = 156 performed measures. So, its score is short (one page), clear
and “trivially” composed, nevertheless it catch us with its captivating evolution
of perceptually superimposable rhythmic patterns, mainly when attending a live
performance. It is amazingly surprising the effectiveness of this work with such
economy of musical resources. It belongs to the group of works using gradual
phase shifting process in which style Reich stopped to compose by 1972 since
"it was time for something new"(REICH, 2002). Reich himself refers to it as: “It’s
perfect! Not every piece I write is perfect, but this one, it’s perfect” (REICH, 2014).

Perceptually, Clapping Music has some characteristics of an "ordered
noise". So, its information transitions and associate complexity from a sound loop,
i.e. from the same measure repeated 12 times in Reich’s original performance,
to another can be not only perceived but also evaluated since we can code all
performances as sequences of 0s and 1s from which some important parameters
can be mathematically defined and analyzed. This is our main objetive in this
work. It is worth to stress that our method can be applied to any rhythm pattern
which can be coded as a binary sequence. In order to do this formally, the
starting point is to generalize the concept of performance as a path in a huge
space of rhythm sequences which we named Reich’s Rhythm Space and denoted
as R. Now, in a general way, in this work, a performance is defined as a set
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of superimposed rhythm sequences for a given timbre ensemble. Particularly, we
name as Reich’s Performance Set, and denote it as P , the set of all pairs of
two superimposed sequences of rhythm patterns generated by all elements of R,
by using the Reich’s Algorithm, that is, a constant rhythm pattern from a "seed”
element of R against other one through its cyclical shifting. With this definition,
Reich’s historical Clapping Music is just an instance, or point of P . Of course, by
extending this definition, an arbitrary number of sequences can be superimposed
with an increasing complexity of rhythm patterns. We show, in Section 2 below,
that Clapping Music is just a particular path in the component subspace R

(�,12,8)
,

which encompass 495 rhythm patterns, of the infinite Reich Space R. In fact,
these rhythm patterns can be generated by a computer program. In our version
Reich’s one is the number 412 using our MATLAB generator of rhythm patterns.
The immediate question is: what turns out the Reich’s rhythm pattern a singular
one? Clearly, it is singular, firstly for historical reasons as mentioned above. Also
it is singular from a mathematical, algebraic, point of view. In a 1991 paper Joel
Haack wrote

In a composition such as this, however, it is reasonable to impose
restrictions on the patterns we will allow; not all the 495 possible
patterns are of equal esthetic or intellectual interest (HAACK, 1991).

Haack showed that out of 495 possible rhythm patterns generated by
Reich’s Shift Algorithm only two satisfy some mathematical constraints. The
only other pattern, different from the Reich’s one, satisfying these mathematical
constraints, is the Haack’s Rhythm (number 449 in our rhythm MATLAB generator)
shown in Figure 2.

Fig. 2 – Haack’s Rhythmic Motive

Although the above arguments select the Reich’s Rhythm almost uniquely
we show in the next section that it is just an ordinary point in the Reich’s
Rhythm Space. Even from perceptual point of view, and statistically, most of
rhythms in Reich’s Space will lead to similar musical experience of rhythm/noise
accommodation and significative sound information transition. Roughly speaking,
Reich’s performances, or the elements of P , oscillate between nearly randomly
and totally ordered patterns. Clapping Music is singular because it was a “happy
coincidence” of the pattern choice, the formal operation (rhythm shift) leading to
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an unexpected pleasant complexity of the resultant performance. Nevertheless,
as mentioned above, much more important, of course, and this is the idea Reich
wants to pass to us, is his concept of process in music. His idea was, in this
case, very effective but, in general, simple formal operations on a raw material
can lead to poor results in musical terms.

It is also worth to mention that the point which makes Clapping Music
most interesting is that although it has, say, a "very common timbre", claps, and
being its construction a simple algorithmic rule, the minute difference of attack
between two successive superimposed claps, added to spatial position of the two
performers, generate unpredictable pleasant timbre fluctuations. It seems to us
that human imprecision is here also an important perceptual and aesthetic factor.

Nowadays, Clapping Music is understood as an "open work" regarding
instrumentation and so there are now an increasing number of internet videos
showing amazing creativity in many different performances and interpretations
of it such as some including playing balls, mobile applets and so on, which
demonstrate the power of a simple and smart musical idea.

2. Reich’s Rhythm Space and Binary Coding

Let b, n two integer numbers with n < b and f a rhythm unit such as, for
example, a crochet value in Clapping Music’s rhythm pattern. We denote R(f,b,n)

as the collection of all possible rhythm patterns using the rhythm unit f with b

beats, n notes (onset claps, in Clapping Music, for example) and b− n rests, and
we name it as (f, b, n)-rhythm component. The Reich Rhythm Space or, simply,
Reich Space, is the union of all possible (f, b, n)-components, that is

R =
⋃

f,b,n

R(f,b,n) (1)

Observe that each rhythm component R(f,b,n) is finite, while the Reich’s
Space R is, theoretically, infinite. Nevertheless for all practical reasons the human
possibilities of performance are restricted to suitable finite subsets of R. In fact the
size of R(f,b,n) component is easy to calculate. Each variation, or transformation
of the original rhythm through rotation (or shift to left), has always n notes and
b−n rests So the number of possible rhythm patterns is the combinatorial number

Cb,n =

(
b

n

)
=

(
b

b− n

)
(2)

For the Reich’s rhythm pattern we have b = 12, n = 8 and then R
(�,12,8)

has 495 elements. In order to have an idea of the size of sets in which
Processual Music Algorithms can be defined let us calculate the number of
sequences (performances) of length N , denoted as P (f, b, n,N), without any
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repetition. This can be a huge number, even for moderate values of b and n. For
example, consider the space of all sequences, generated by Reich’s Algorithm.
They all have 13 measures, with the unique repetition being that one with the last
measure equal to the first one, as in Clapping Music, and so it does not enter
into counting. In this case, the number of possible performances is

P (�, 12, 8, 12) =
C12,8!

(C12,8 − 12)!
=

495!

483!
≈ 1.89× 1032 (3)

This is a very huge number! There is plenty of room for many different
algorithms to select paths in this very big set of sequences. It is easy to see
that Reich’s performances, generated by a particular algorithm, form a very tiny
subspace of the above one.

3. Similarity of Rhythmic Patterns

As it is well known, and also for our purposes, that the most usual
and simplest notation is the binary one, that is, the number "1" for attack and
"0" for rests. In this way, for example, Reich’s rhythm is coded as a binary
sequence [1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0] and Haack’s one as [1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0]. Observe
that this coding doesn’t take into account rhythm accentuation. This would require
additional binary sequences to encode this more realistic rhythm pattern.

Our definition of Similarity Coefficient follows Warren (WARRENS, 2008)
closely. Suppose we have two superimposed binary sequences S1 and S2 with
the same number of elements which we represent as a two row matrix as,
for example, the rhythm patterns of the two players at the second measure of
Clapping Music

[
S1

S2

]
=

[
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0

1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1

]

For matrices like the above one we define four frequency quantities

a = proportion of 1s that the sequences share in the same positions, that is,

vertical patterns
(

1

1

)
.

b = proportion of 1s in the first sequence and 0s in second sequence in the

same positions, that is, vertical patterns
(

1

0

)
.

c = proportion of 0s in the first sequence and 1s in second sequence in the

same positions, that is, vertical patterns
(

0

1

)
.
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d = proportion of 0s that both sequences share in the same positions, that is,

vertical patterns
(

0

0

)
.

The Coefficient of Similarity φ of the sequences S1 and S2 is defined as
(WARRENS, 2008)

φ =
ad− bc√

(a+ b)(a+ c)(b+ d)(c+ d)
(4)

The range of values of φ is the interval [−1, 1].

In Figure 3 we show the plot of Coefficient of Similarity φ, along the
performance (13 measures) of Clapping Music, as function of “discrete time"
defined by the measures. We can see a strong variation of similarity from
measure 1 to 2 and from 12 to 13, that is, when the rhythm depart from unison
and return to it respectively. In fact these are the two moments that cause a
greater surprise in hearing this piece. So, we do not take the face value of φ as
of great significance but more importantly for rhythm perception is its variation in
time, since it evaluates the transition of rhythm patterns from measure to measure
which we believe is closer of we acoustically perceive. In other words, the human
ear is more sensitive to great differences of similarity. In order to quantify this for
the case of Clapping Music we define the Similarity Difference Vector as

∆φ(k) = φ(k)− φ(k − 1) k = 2, . . . , 13 (5)

Since the range of φ is the interval [−1, 1], the range of ∆φ is in [−2, 2].

In Figure 4 we show the Similarity Variation ∆φ along Clapping Music
performance. As mentioned above, it is easy to see that the major variations
comes from the first (unison) to second measure, ∆φ(1) = −1.5, and from
12th to 13th measures, ∆φ(12) = 1.5, when it returns to the initial unison.
The intermediate transitions have smaller similarity variations and the net effect
is a non distinguishable complex rhythmic texture. In Section 5 we calculate
the complexity of rhythm sequences and apply to the case of Clapping Music.
Our own experience in hearing Clapping Music many times is compatible with
the above results, that is, the transition from and to unison has a major aural
impression on our ear than any other intermediary transitions.

4. Correlation of Rhythmic Sequences

Another straightforward method to evaluate the time evolution of rhythmic
patterns is the Correlation Coefficient (MENDENHALL; BEAVER; BEAVER, 2009)
which measures how much of a sequence has a dependence from another one.
For arbitrary sequences the formal definition is as follows:
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Fig. 3 – Similarity Coefficient φ along the 13 measures of Clapping
Music’s performance. The vertical correlation ρv has the same graph.

Let x = [x1, x2 . . . , xn] and y = [y1, y2, . . . , yn] be two numerical (rhythms
in binary code in our case) sequences with n values. The Covariance Coefficient
of x and y is defined as:

sxy =
1

(n− 1)

n∑

i=1

(xi − x)(yi − y) (6)

where x and y are the mean values of the data sequences, that is

x =
1

n

n∑

i=1

xi and y =
1

n

n∑

i=1

yi (7)

Observe that in the case of binary rhythm sequences the mean value can be
interpreted as the balance between attacks and rests. For example a sequence x
with same number of attacks and rests, a well balanced sequence say, has mean
value x = 0.5.

The Correlation Coefficient (linear) is defined as:

ρxy =
sxy

sxxsyy
(8)

Applying the above definition for the case of Clapping Music we calculate
the Correlation Coefficient between shifted rhythm patterns x(k) and x(k+1), with
k = 1, . . . , 12, that is, ordered in time, and analyze their variation along the
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Fig. 4 – Similarity Variation ∆φ along the 13 measures of Clapping
Music’s performance.

performance. We name it Horizontal Correlation Coefficient ρh and we get

ρh
(
x(k), x(k+1)

)
= −0.5 for all k = 1, . . . , 12 (9)

Figure 5 shows that Reich’s shifts generate rhythm patterns moderately
and constantly anti-correlated.

Observe that in above calculation we do not take into account the ostinato
sequence. We can include it and then calculate the Vertical Correlation Coefficient
in each measure evaluating ρv between the Reich’s ostinato pattern against
respective shifts. This coefficient is equivalent to the Similarity φ and gives
the same values for finite sequences (WARRENS, 2008). So it has the same
graph as in Figure 3. It shows that out of the initial and final rhythm patterns all
other ones are moderately correlated or anti-correlated with the Reich’s rhythm.

5. Lempel-Ziv Complexity

There exists many ways to measure complexity of a binary string such as
Kolmogorov Complexity (KC), Lempel-Ziv Complexity (LZ), and many others. Due
to its simplicity and its algorithm widely used in many computational applications
we prefer, in this work, to make use of LZ-complexity. It is defined through an
algorithm which parse the sequence from left to right and, roughly speaking,
decompose it in a number of sub-blocks from which is possible to reconstruct
the sequence completely, that is, it is a lossless compression coding. The
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Fig. 5 – Horizontal Correlation ρh along the 13 measures of Clapping
Music’s performance.

LZ-complexity is defined as the number of blocks of parsing. In general, in order
to get a better measure, relative to the size of the sequence, a normalization
factor is used. More formally, take a sequence x = (x1, x2, . . . , xn). In our case
x is a binary sequence, so its alphabeth is the set {0, 1} but, of course, other
alphabets can be used in general. If C(n) is the number of blocks of the parsing,
the Normalized LZ-complexity is defined as

lz(s) =
C(n)

n
log2 n (10)

Since we are most interest in the application of complexity in music we do
not present details of the LZ-complexity. Instead we used a MATLAB program
written by Quang Tai (TAI, 2012) to calculate the Normalized LZ-complexity. For a
detailed study of LZ-complexity, see (LEMPEL; ZIV, 1976; KASPAR; SCHUSTER,
1987). Our first application is the calculation of complexity of Clapping Music for
all measures included in its performance (ostinato part not included) and plot the
LZ-complexity against time position of the measure showing the time evolution of
LZ-complexity. Figure 6 show the time evolution, per measure, of LZ-complexity
for the case of Clapping Music.

Observe that complexity for measures 1 and 13, the unison when ostinato
part is included, are a bit smaller than the other intermediate measures, exception
made to measure 2. Although other statistical and information coefficients above
distinguish the measure 2 from 1, this can indeed happens, but it is a little odd
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Fig. 6 – Lempel-Ziv Complexity Coefficient for Clapping Music along its
13 measures.

from the other ones. Also it is worth to note that complexity is almost constant
and in fact, exception made of the first measure we can distingue complexity
variations along the performance.

Although the above calculation of complexity coefficient for each measure,
which is a sequence with only 12 entries, can give us a hint of the complexity
of a performance, the LZ-complexity has better results with long sequences.
So, we extend our method by comparing the LZ-complexity of all 495 Reich’s
independent performances themselves, that is, associate for each performance
(now with 156 entries each one) a LZ-complexity coefficient. Using the Tai’s
program, the LZ-complexity of all Reich’s performances, not included the ostinato
part, can be written as a vector. It reads in increasing order

LZp = [0.23 0.28 0.33 0.37 0.42 0.47 0.51 0.56 0.61 0.65 0.70] (11)

The fact we get only 11 values for all 495 Reich’s performances is a
consequence of Reich’s shift rule keeping always the same number of claps
and rests. Interestingly, the LZ-complexity for both Clapping Music and Haak’s
Performance is 0.56. The minimal LZ-complexity for performances reads 0.23 and
it is realized by three rhythm patterns:

R(1) = [0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1]

R(346) = [1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0]

R(495) = [1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0]
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The maximal LZ-complexity for peformances is realized by the rhythm pattern

R(239) = [1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1]

It is easy to see that small value of LZ-complexity for the first three rhythms is due
to their symmetry or order while the last one has a more chaotic characteristic.
On the other hand the good choices of Clapping Music and Haak’s rhythms have
the same value somewhat above the mean LZ-complexity. Figure 7 shows how
are distributed the 11 values of LZ-complexity for the performances numbered in
natural order of our MATLAB code, from 1 to 495. Of course it is possible to
proceed a finer analysis through a exhaustive classification of the performances
by their LZ-complexity and try to find out their properties like we have done for
minimal and maximal sequences above.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Performance Number (k)
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Lempel Ziv Complexity Coefficient of Reich Performances

Fig. 7 – Lempel-Ziv Complexity Coefficient of all 495 Reich’s Performances. The
performance number k was generated by the natural order of the MATLAB code.

6. Conclusion

Our analysis of Reich’s Clapping Music is based on our choice of
notation namely, binary coding, and a particular computer implementation of
rhythm patterns using the mathematical software MATLAB. In order to establish a
well defined arena for the objects we are interested to, we introduced the formal
definition of Reich’s Rhythm Space and Reich’s Performance Space in which
Clapping Music is just an element.

We have advanced the suggestion that from the perceptual point of view
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there is almost none difference of Reich’s performance from the majority of 495
other possible rhythm patterns. In addition we also think that performing almost
any rhythmic ostinato against, for example random permutations of itself, should
produce basically similar perceptual environment as the Reich’s one. Clearly our
approach can be applied to any processual music whose parameters can be
coded in binary sequences and related to its perceptual characteristics.

As many other good ideas in the history of music, Reich’s Clapping Music
is a kind of Columbus egg, very simple indeed. Simple, perfect, elegant.
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Would Brazilian Choro be a Rondo 
Form? Some Historical-Analytical 
Considerations 

Marcos Mesquita (Instituto de Artes da Unesp) 
 

Abstract: Analysts of Brazilian traditional choro style seem to have 
no doubts about its five-part form: they all refer as being a rondo 
form. The text analyzes traditional choros comparing to pieces of 
the nineteenth-century European repertoire and, casting a new 
glance on the question through a historical and comparative 
approach of the compound ternary form and its derivations, comes 
to a different conclusion of that accepted hitherto about this 
question. Following concepts by Leon Stein, Douglass Green, 
Wallace Berry and Ivanka Stoïanova, it was possible to conclude 
that the form of traditional Brazilian choro is a compound ternary 
form derivation. 

Keywords: Brazilian Choro. Musical Form. Form Derivation. 
Chiquinha Gonzaga. Ernesto Nazareth. 

Título: O choro brasileiro é uma forma rondó? Algumas 
considerações histórico-analíticas. 

Resumo: Pesquisadores do choro brasileiro parecem não ter 
dúvidas a respeito de sua forma em cinco partes: eles dizem que 
ela é uma forma rondó. O texto analisa choros tradicionais, 
comparando-os a peças do repertório europeu do século XIX, 
lançando um novo olhar sobre a questão através de uma 
abordagem histórica e comparativa da forma composta ternária e 
suas derivações, chega a uma conclusão diferente daquela aceita 
até o momento sobre esta questão. Seguindo conceitos de Leon 
Stein, Douglass Green, Wallace Berry e Ivanka Stoïanova, foi 
possível concluir que a forma do choro tradicional brasileiro é uma 
derivação da forma composta ternária. 

Palavras chave: Choro. Forma musical. Derivação formal. 
Chiquinha Gonzaga. Ernesto Nazareth. 
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1. What some analysts say? 

No author seems to be doubtful about the characteristics of form in 
the Brazilian choro style although they usually speak straightforward referring 
to the five-part: “Its instrumental form is also observed in vocal pieces: A-B-A-
C-A”1 (ALVARENGA, 1960, p. 25). Others, seeking more precision, affirm 
“the structure of choro [...] adopts the so called rondo form.” (ALMADA, 2006, 
p. 8) 

Many authors confirm this last opinion: “Formally, the choro presents 
a short rondo form A-B-A-C-A [...].” (ALMEIDA, 1999, p. 23); “[...] form 
traditionally ternary with five sections ABACA.” (SÁ, 2000, p. 67); “Most 
genres played by choro musicians, such as polkas, waltzes, and choros, 
utilize relatively simple formal structures, usually binary or ternary with 
repeated sections, or rondo form (ABACA). (LIVINGSTON; GARCIA, 2005, 
p. 4); “Formally, the Choro [...] is structured in such a way that we have a 
recurrent refrain intercalated by different sections (ABACA) with 
modulations.” (MAGALHÃES, 2014, p. 88). 

We must point that: 1) Traditional choro form with its repeat signs is: 
||: A :||: B :|| A ||: C :|| A || – the recapitulations of A section after B and C are 
played by indicating da capo; 2) No rondo form has repeat signs in each 
section. The sequence of letters A-B-A-C-A could also indicate a category of 
a five-part song form other than rondo, according to Stein: 

The five-part song form is an outgrowth of the enlarged threepart 
song form. There are three essential categories, in which the 
melodic and tonal relationships are as follows: 
A  B  A  B'  A 
In this category B' is a transposition. 
A  B  A  B'  A 
In this category B' is a marked modification of the first B. 
A  B  A  C  A 
Here, instead of the transposition or development of B, an entirely 
new part is found. (1962, p. 75-76) 

As a instrumental example of the third category, Stein mentions the Song 

Without Words, Op. 67, No. 4, by Felix Mendelssohn Bartholdy, indicated in 
Table 1: 

 

 

 

                                                  
1 Translations from Portuguese by author. 
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S. I. A1 T. B R. 1 A2 C R. 2 A3 Co. 

N.M. 2 8 6 9 4 12 15 8 16 16 

Tab. 1 – Mendelssohn’s Song Without Words, Op. 67, No. 4, form scheme. 
(S. = section; N.M. = number of measures; I. = introduction; T. = transition; R. = 

retransition; Co. = codetta) 

A question rises regarding choro as a five-part song form. Some 
features discourage this conclusion: 1) This type of five-part form shows clear 
thematic interrelations among the sections, and sometimes a new section is 
a derivation of a former one; 2) This five-part song form is usually through-
composed, i.e., written without any repeat signs which is a typical feature of 
choro. 

 

2. What two of the most prominent choro composers wrote? 

The majority of compositions written by choro pioneers Chiquinha 
Gonzaga and Ernesto Nazareth present three parts (A, B, and C) which are 
combined in defferent ways. In many cases, composers themselves refer to 
C section as a Trio. Surprisingly, no choro specialist explained this detail or 
hypothesized about reasons for such a designation until now. As music 
theory says, Trio is not a section of a rondo. Why should choro have a Trio 
once that, in the understanding of so many authors, is a rondo form? A 
commented analysis of some forms in the music of both composers will 
follow. 

We begin with four examples of Gonzaga’s pieces. The first is 
Annita, a polka in five sections from 18942: 

 

S. A B A C A 

Re.    Trio D.C. 

N.M. ||: 16 :|| ||: 8 :|| 16 16 16 

Tab. 2 – Gonzaga’s Annita, form scheme3. 
(Re. = remark; D.C. = da capo) 

Sabiá da mata, first published in 1932 as choro has also five 
sections. That happened in a period of Brazilian history when the word 
“choro” became socially accepted: 

 

                                                 
2 All consulted Gonzaga’s scores: see references. 
3 Because key relations among the sections are not subject of this text, they are not 
indicated in the tables. 
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S. A B A C A 

Re.   D.C. Trio D.C. 

N.M. ||: 8 :|| ||: 16 :|| 8 ||: 8 :|| 8 

Tab. 3 – Gonzaga’s Sabiá da mata, form scheme. 

Ada is an English polka also in five sections, but with a short 
introduction: 

 

S. I. A B A C A 

Re.     Trio D.S. 

N.M. 8 ||: 8 :|| 16 ||: 8 :|| 16 8 

Tab. 4 – Gonzaga’s Ada, form scheme. 
(D.S. = dal segno) 

Angá, also published in 1932 as a choro, shows the five sections: 

 

S. A B A C A 

Re.    Trio D.C. 

N.M. 16 16 16 16 16 

Tab. 5 – Gonzaga’s Angá, form scheme. 

From Nazareth, we first present Bombom, a polka from 1899, which 
features the recapitulation of A-B-A right after the Trio C, resulting in a seven-
part form4: 

 

S. A B A C A B A 

Re.    Trio D.C. 

N.M. ||: 16 :|| ||: 16 :|| 16 ||: 16 :|| ||: 16 :|| ||: 16 :|| 16 

Tab. 6 – Nazareth’s Bombom, form scheme. 

Chave de ouro is a tango dated 1909, which presents the same form 
but with a retransition to final A-B-A: 

 

 

 

                                                 
4 All consulted Nazareth’s scores: see references. 
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S. A B A C R. A B A 

Re.    Trio  D.C. 

N.M. ||: 8 :|| ||: 16 :|| ||: 8 :|| 16 8 ||: 8 :|| ||: 16 :|| ||: 8 :|| 

Tab. 7 – Nazareth’s Chave de ouro, form scheme. 

Ameno Resedá, another polka from 1913, features the same form as 
Bombom: 

 

S. A B A C A B A 

Re.    Trio D.C. 

N.M. ||: 16 :|| ||: 16 :|| 16 ||: 16 :|| ||: 16 :|| ||: 16 :|| 16 

Tab. 8 – Nazareth’s Ameno Resedá, form scheme. 

Atrevido, a tango from 1913, presents a five-part form: 

 

S. A B A C A 

Re.    Trio D.C. 

N.M. ||: 16 :|| ||: 16 :|| ||: 16 :|| ||: 16 :|| 16 

Tab. 9 – Nazareth’s Atrevido, form scheme. 

Cuéra is a polka-tango from 1913, that brings an introduction and a 
Trio with two sections (C and D) resulting in an eight-part form: 

 

S. I. A B A C D A B A 

Re.     Trio D.S. 

N.M. 8 ||: 16 :|| ||: 16 :|| 16 16 16 ||: 16 :|| ||: 16 :|| 16 

Tab. 10 – Nazareth’s Cuéra, form scheme. 

Finally, a polka written in 1914 called Alerta, repeats a short 
introduction before each appearance of the A section: 

 

S. I. A B I. A C I. A B I. A 

Re.      Trio D.C. 

N.M. 4 ||:16:|| ||:16:|| 4 16 ||:16:|| 4 ||:16:|| ||:16:|| 4 16 

Tab. 11 – Nazareth’s Alerta, form scheme. 

Some interesting remarks are to be introduced at this point: 
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1) The presented analyses ground on sources mentioned priory, which 
appear to demonstrate correctness at a musicological point of view. 

2) Main sections of the pieces usually present eight measures (period), or 
sixteen measures (double period). 

3) The Trios appear on one section, only Cuéra’s presents it on two sections. 

4) Some other works by Gonzaga and Nazareth present similar forms where 
the C section is not called Trio. 

5) Choro performers, including composers themselves, use to modify the 
forms of the pieces in different performing situations. Disregarding repeat 
signs, repeating sections that are not supposed to be repeated or even 
adding new or subsidiary sections, they alter the outgoing of the music. 
However, this is not the subject of this text – more important is to observe the 
types of forms with Trios that those two composers conceived. 

6) The form in Nazareth’s pieces presented in this analysis are more 
diversified than those of Gonzaga, but one must examine and compare a 
higher number of pieces of both composers in order to come to a well-
founded conclusion about this subject. 

7) The three-part choro (A-B-A) is not a subject pointed here, although it is 
important to remark that this form shows more frequently in Gonzaga’s work 
– e.g., Sedutor (1877), Tango brasileiro (1880), Gaúcho (a.k.a. O Corta Jaca, 
1895), Piu-dudo (1896), Só na flauta (1911?), and Carijó (n.d.) – than by 
Nazareth – e.g., Brejeiro (1893), Jangadeiro (1922), and Improviso (1922?). 

 

3. What musical theory reveals? 

Two are the musical forms which have or might have a Trio 
(sometimes more than one). They are the minuet form and the scherzo form. 
En passant is important to remember that the first composer who replaced 
the minuet with the scherzo in Classical period was Joseph Haydn in his 
String Quartets, Op. 33 (1781). While Stein classified both forms as “song 
form with trio” (1962, p. 82), Green proposed the term “composite ternary”: 

In performance, the minuet or scherzo is played, the trio follows, 
and then the minuet or scherzo is restated da capo without the 
repetitions. This practice lends to the two pieces an over-all aspect 
of a large full sectional ternary for 
A   B        A 
||: a: ||  ||: ba' :||   ||: a :||  ||: ba :||   aba' 
Since this large form comprises two smaller forms, it is called a 
composite ternary. (1965, p. 142) 
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Sometime later, Berry proposed a similar term: “Compound ternary form can 
best be defined as a recapitulative tripartite form in which each of the three 
parts, or any one of them, is itself a complete or incipient type of binary or 
ternary design.” (1986, p. 70, our italics) Stoïanova calls this form a complex 
tripartite form (forme tripartite complexe), and remarks that the middle part, 
corresponding to the Trio (“B” in the Green’s scheme above), can be 
replaced eventually by a development section (1996, p. 64). In his book on 
classical form Caplin uses the traditional term “minuet form” (1998, p. 220). 

On the one hand, Green notices that there are “instrumental 
derivations from composite ternaries” and lists three types: “two trios”, i.e. a 
minuet or a scherzo with two Trios, “the chain of waltzes”, and “isolated 
derivations from the composite ternary” (1965, p. 142-144). About this last 
assumption, he writes: 

In considering the nature of his musical material, the composer 
might decide that none of the standard forms, if used in its usual 
way, will suit him. Since there can be no compulsion on the 
composer to use one of the established designs, it should not be 
surprising when variations from the fixed norm appear. (1965, p. 
144) 

He did not mention, however, the fact that Classical composers called Tempo 

di Menuetto movements whose forms did not follow the scheme of compound 
ternary form, originating interesting form derivations. As sources of example, 
there is the third movement, Finale. Tempo di Minuet, of Piano Sonata, 
XVI:49, by Joseph Haydn, which is a derivation of compound ternary form, 
and the second movement of Wolfgang Amadeus Mozart’s Violin Sonata, KV 
304, Tempo di Menuetto, un poco Allegretto, viewed below: 

  

S. a1 a2 b a3 Co. c1   d  c2 a4 Coda 

N.M. 16 16 37 20 4 16 ||:10 8:|| 20 19 

Re. A1 B A2 

Tab. 12 – Mozart’s Violin Sonata, KV 304, second movement scheme form. 

It can be easily inferred that this form is a derivation of the composite ternary, 
but it is through-composed, and recapitulates only the A section. 

On the other hand, Berry observes that 

Compound ternary form, because it is an expanded, more diverse 
pattern, makes possible relatively strongly contrasting moods and 
thematic ideas. With this potential for more pronounced change in 
Part II, compound ternary form was a popular vehicle in the 
nineteenth century for character pieces written for the piano by 
Beethoven, Schubert, Schumann, Felix Mendelssohn [...],  Chopin, 
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Brahms, and many other composers, under such labels as 
bagatelle, nocturne, prelude, fantasy, and intermezzo. (1986, p. 69, 
italics in original) 

As examples of this trend in the nineteenth-century concert music of 
Europe, it is worthy to comment on some pieces of the time, beginning with 
the Bagatelles, Op. 33, Nos. 1 and 2, by Ludwig van Beethoven. Number 1 
as form follows: 

 

S. a1 b1  a2 c a2 b2 a3 Coda 

N.M. ||: 8 :|| ||: 16  8 :|| 18 8 16 8 13 

Re. A1 B A2 

Tab. 13 – Beethoven’s Bagatelle, Op. 33, No. 1, form scheme. 

It is not necessary to comment on the similarity between this form and the 
forms of Nazareth’s Bombom, Chave de ouro, and Ameno Resedá (see 
Tables 6, 7, and 8, respectively). 

Bagatelle no. 2 is the only one in this opus which received the title 
Scherzo by Beethoven himself, but its form is also a derivation – section “a” 
is recapitulated twice after the Trio. The composer named the B section a 
Trio: 

 

S. a1 b a1 c1 d   c2 a1 a2 Coda 

N.M. 16 ||: 16 :|| 16 ||: 12 :|| ||:10  8:|| 16 16 28 

Re. A1 B (Trio) A2 

Tab. 14 – Beethoven’s Bagatelle, Op. 33, No. 2, form scheme. 

The structural difference between Beethoven’s and Nazareth’s 
pieces has to do with the proportions among the number of measures of the 
sections: Beethoven’s Bagatelles – not directly related to the dance rhythm – 
eventually present irregular quantity of measures in their sections, while 
Nazareth’s ones follow stricter proportions. 

Two Mazurkas from Chopin’s Op. 6, numbers 1 and 2: 

 

S. a b    a c a 

N.M. ||: 16 :|| ||: 8   16 :|| 16 16 

Re. A1 B A2 

Tab. 15 – Chopin’s Mazurka, Op. 6, No. 1, form scheme. 
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S. I. a1    b  a1 c1 c2 I. a1 a2 

N.M. 8 ||: 8 :|| ||: 8  8 :|| 8 8 8 8 8 

Re. A1 B A2 

Tab. 16 – Chopin’s Mazurka, Op. 6, No. 2, form scheme. 

In these two pieces dance rhythm influences the number of 
measures of all sections. The forms are also derivations from compound 
ternary form, although the composer did not call the B sections as Trio. 

Also in the European salon music from the nineteenth century one 
can verify the extensive use of compound ternary form and its derivations. As 
examples from this type of music, we analyse a few polkas – one of the 
dance rhythms which influenced Brazilian choro (Almeida, 1999, p. 20; 
LIVINGSTON; GARCIA, 2005, p. 11) –, beginning with Tritsch-Tratsch Polka, 
Op. 214, by Johann Strauss II: 

 
S. I. a b R. a c d c I. a b R. a Co. 

N.M. 2 16 24 8 16 ||:16:|| 16 16 2 16 24 8 16 9 

Re. A1 B (Trio) A2 

Tab. 17 – Strauss’ Tritsch-Tratsch Polka, Op. 214, form scheme. 

By Emil Waldteufel, Gourmand-Polka, Op. 163: 

 
S. I. a b I. a c    d   R.  c I. a b a Co. 

N.M. 4 ||:16:|| ||:16:|| 4 16 16 ||:16  4  16:|| 4 16 16 16 10 

Re. A1 B (Trio) A2 

Tab. 18 – Waldteufel’s Gourmand-Polka, Op. 163, form scheme. 

In addition, a piece by Franz Behr, which presents a derivation form 
and in which the composer does not indicate a Trio: Florine, polca gracieuse, 
Op. 261, No. 3: 

 

S. I. a1 b a2 c I. a1 b a2 Co. 

N.M. 4 16 8 8 ||:16:|| 4 16 8 8 2 

Re. A1 B A2 

Tab. 19 – Behr’s Florine, Op. 261, No. 3, form scheme. 

All pieces brought up in this section represent a far too little sample 
of the concert and salon music repertoire. They show that the compound 
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ternary form and its derivations were very common either in the European 
concert or in the salon music in the nineteenth-century. This vogue did not 
come only to Brazil but also spread over other countries in North, Central, 
and South America. The formal similarities between Brazilian choro and 
North American piano rag are evident and ought to be mentioned. 

 

4. What to conclude? 

As Berry observed, the ternary compound form was a “popular 
vehicle in the nineteenth century for character pieces” (1986, p. 69). The 
analyses presented here aim to demonstrate that this form type, found in 
European salon music during this period, deeply influenced Brazil’s urban 
popular music. Different reasons might explain why it was so popular among 
salon composers: 1) It is a type of form that may not have a development 
section and this might suggest more skills and effort demanded from the 
composer. 2) It allows the use of few melodies, one for each of the four 
sections (a, b, c, and d in the model form). 3) Once it has a high degree of 
redundancy, it concedes the composer to write rapidly pieces of medium 
duration: in the model form, “a” can be presented six times, “c” four times, “b” 
three times, and “d” two times – considering the usual repeat signs! 

The expression “derivation form” used in this text does not designate 
a minor musical form. In fact, it follows the Green’s concept (1965), to point 
out forms in which, after a comparative analysis, one can related to a model 
form established by the European musical tradition. However, it is important 
to be clear that the form derivations as such have their own musical aesthetic 
validity just as every model form. Form derivations were intensively 
developed especially during the nineteenth century, a period when 
composers, although heirs of the Classical and Beethovenian tradition, 
searched for new melodic, rhythmic, harmonic, formal and, consequently, 
broader expressive means. It was also when the urban popular music 
expanded to a kind of commodity, demanding a vast production from 
composers who became specialists in this field. 

The fact that many of the derivations of the ternary compound form 
do not present a section with a Trio designation, we might understand in a 
very significant way, as being an old scheme’s adaptation to a new one. This 
fact waives not only the model form as a whole, but also its name or 
designation of one section solely. The analyses presented in this text intend 
to evidence the similarities between derivation forms, which present a C 
section designated as Trio, and such, those which are not. 

At last, the purpose here is to show evidences that are not so easily 
to perceive among the widespread oppinion about Brazilian choro being a 
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five-part rondo form. One must remember that no rondo form presents repeat 
signs in all sections like traditional choro does. Once again, two of the most 
prominent precursors of this genre, Chiquinha Gonzaga and Ernesto 
Nazareth, had used the word Trio to name the C section of some of their 
compositions. Taht establishes an evident historical and formal relationship 
between the five-part choro form in five parts and the developed derivations 
of compound ternary form, especially those during the nineteenth century in 
the European concert and salon music. 
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(Switzerland). 11 first prizes in contests in Brazil and Italy. Publications in Brazil, Germany, 
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4º
 e

nc
on

tr
o 

in
te

rn
ac

io
na

l d
e 

te
or

ia
 e

 a
ná

lis
e 

m
us

ic
al

4t
h 

in
te

rn
at

io
na

l m
ee

tin
g 

of
 m

us
ic

 th
eo

ry
 a

nd
 a

na
ly

si
s

224



 

A execução do ritmo de abertura 
francesa nas introduções aos primeiros 
movimentos das Sonatas op. 13 e op. 
111 de Beethoven 

Eduardo Henrique Soares Monteiro (USP) 1 
Helber Fernandes Ribeiro (USP) *  

 
Resumo: Este artigo aponta várias semelhanças rítmicas, 
harmônicas e estruturais entre as introduções aos primeiros 
movimentos das Sonatas op. 13 e op. 111 de Beethoven. As 
similaridades são de tal ordem que sugerem fortemente a intenção 
do compositor de seguir um padrão específico que faz referência ao 
estilo da abertura francesa. No caso da Sonata op.  111,  é possível 
encontrar gravações de renomados intérpretes que executam esta 
introdução de forma livre e improvisada, baseando-se, 
provavelmente, na ideia de que uma obra da terceira fase 
composicional de Beethoven admitiria maior liberdade agógica. 
Quanto à Sonata op. 13, peça datada da primeira fase e, portanto, 
considerada mais vinculada à estética do classicismo vienense, a 
execução da introdução geralmente é, do ponto de vista rítmico, 
mais estrita. Ao evidenciar as semelhanças entre as duas 
introduções, este artigo apresenta aspectos subsidiários que 
ajudam um intérprete a tomar a decisão de qual seria a realização 
mais apropriada para a introdução da Sonata Op. 111. Defende-se 
que a realização rítmica deve ser precisa e regular, justamente por 
ser este o elemento mais característico da abertura francesa. 
Palavras-chave: Beethoven. Sonata Op. 13. Sonata Op.111. 
Abertura francesa. Piano. 

 
Title: The performance of the rhythm of french overture  in the 
introductions to the first movements of the Sonatas op. 13 and op. 
111 of Beethoven 
Abstract: This article points out several rhythmic, harmonic and 
structural similarities between the introductions to the first 
movements of the Sonatas op.  13 and op. 111 of Beethoven. The 
similarities are such that they strongly suggest an intention of the 
composer to follow a specific pattern, which makes reference to the 
style of the french overture. In the case of the Sonata op. 111, it is 
possible to find recordings of renowned performers who play this 
introduction in a freely and improvised manner, probably based on 
the idea that a work of the third compositional period of Beethoven  

                                                
1 Agência de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
Linha de Pesquisa: Performance. (Números de processo: 2014/09597-2 e 2014/11893-9) 
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would admit greater agogic freedom. With regard to the Sonata op. 
13, a piece dating from the first phase and therefore    considered    
more    closely   related    to  the aesthetics of Viennese classicism, 
the execution of the introduction is generally, from the rhythmic point 
of view, stricter. In pointing out the similarities between the two 
introductions, this article presents subsidiary aspects that help an 
interpreter to decide which would be the most appropriate execution 
for the introduction of the Sonata op. 111. We advocate that the 
rhythmic execution must be precise and regular, because this is the 
most characteristic element of the french overture. 
Keywords: Beethoven. Sonata Op. 13. Sonata Op. 111. French 
overture. Piano. 

 
Processos intertextuais podem ser encontrados ao longo da história 

da música, de maneira que é comum compositores utilizarem ideias de seus 
contemporâneos ou de autores do passado como inspiração para suas 
próprias obras. De certa forma, isso se torna menos corriqueiro ao longo 
século XX, sobretudo quando tal procedimento passa a ser visto menos como 
uma homenagem e mais como uma apropriação indevida. No entanto, na 
época de Beethoven, essa prática ainda era vista, majoritariamente, como 
uma lisonja. É possível mencionar vários exemplos em que esse compositor 
utiliza melodias ou estruturas de outros autores. É conhecido, por exemplo, o 
caso do Adagio de Albinoni, cuja melodia inicial foi empregada no Arioso da 
Sonata op. 110 e no segundo movimento do Concerto Imperador op. 73. Da 
mesma forma, é possível perceber que o Concerto n. 3 tem uma clara ligação 
com o concerto em Dó menor de Mozart e, por sua vez, serviu de modelo para 
o Concerto n. 1 de Brahms. 

Analogias dessa natureza também podem se estabelecer entres 
obras de um mesmo autor, pois é natural que um compositor desenvolva 
características que construam um estilo composicional próprio, que tem como 
consequência o estabelecimento de traços comuns entre obras que não 
possuem, necessariamente, maior relação. 

Este artigo se propõe a discutir um desses muitos casos encontrados 
na obra de Beethoven: as semelhanças entre as introduções das Sonatas op. 
13 e op. 111 e seu tributo ao gênero da abertura francesa, com suas 
consequências interpretativas. 

A Sonata op. 13, Pathetique, composta em 1798 e publicada em 1799, 
pertence à primeira fase composicional de Beethoven, enquanto a Sonata  op. 
111, a  última das trinta  e  duas, foi  escrita entre 1820 e 1822, publicada 
neste último ano, pertencendo, portanto, à terceira fase. 
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Em um primeiro momento é fácil perceber as semelhanças mais 
óbvias entre as introduções aos primeiros movimentos dessas duas obras: 
além de serem trechos com uma dezena de compassos (dez na op. 13 e 
dezesseis na op. 111), ambas foram compostas na tonalidade de Dó menor, 
com métrica quaternária e possuem uma indicação de andamento (Grave e 
Maestoso) que é mais uma referência ao caráter que propriamente à 
velocidade (ROSENBLUM, 1988, p.305-355). Mas o elemento unificador mais 
importante é a presença de ritmos pontuados à maneira de uma abertura 
francesa. Todos esses elementos podem ser claramente identificados no Ex. 
1 apresentado abaixo: 

 
Ex. 1 – Características de abertura francesa, andamento, métrica e tonalidade 
na introdução de duas sonatas de Beethoven compostas em fases distintas, 
respectivamente, Sonata op. 13. Ed. Breitkopf & Härtel, c. 1-2 e Sonata op. 

111. 

Por sua vez, a dívida das duas sonatas em Dó menor para com o 
Grave da Partita n. 2 de J. S. Bach, na mesma tonalidade (Ex. 2), não é menos 
evidente: 

 
Ex. 2 – Características de abertura francesa, andamento, métrica e tonalidade 

na Partita n. 2 BWV 826 de J. S. Bach. Ed. Breitkopf & Härtel, c. 1-6. 
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A abertura francesa, encontrada em registros a partir do século XVII, 
pode ser compreendida como um recurso utilizado para ocasiões cerimoniais, 
caracterizando-se por andamento lento e figuras rítmicas pontuadas (Ratner, 
1980, p.20). Com relação a estas últimas, vale lembrar que Türk (apud 
ROSENBLUM, 1988, p. 300) indica que, durante a performance, as notas 
pontuadas tendem a ser alongadas e as notas curtas abreviadas (SCHULTZ, 
2001, p. 53). Inicialmente, a abertura francesa era utilizada como introdução 
aos espetáculos teatrais, mas passou a fazer parte de suítes, sinfonias e 
outros gêneros musicais (RATNER,1980, p. 20). 

Na obra de Beethoven, podemos encontrar outros exemplos de 
utilização de ritmos pontuados à maneira de uma abertura francesa, como na 
Sonata para violoncelo e piano op. 5 n. 2 (Ex. 3). 

 
 

Ex. 3 – Ritmos característicos de abertura francesa em Beethoven, L. V. 
Sonata op. 5 n. 2. Ed. Breitkopf & Härtel, c. 1-5. 

 
Questões harmônicas e estruturais comuns entre as duas sonatas 

para piano também podem ser apontadas. A progressão harmônica inicial das 
duas obras (c. 1 na op. 13 e c. 1-2 na op. 111) é repetida duas vezes, sempre 
com harmonias de acordes diminutos (Fá# diminuto com sétima, Si diminuto 
com sétima, Fá# diminuto com sétima, na op. 13; Fá# diminuto com sétima, 
Si diminuto com sétima, mi diminuto incompleto com sétima na op. 111). A 
utilização de sfs e a justaposição contrastante das dinâmicas forte e piano 
também são características comuns. 
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Ex. 4 – Modelo e duas repetições, acordes diminutos, ocorrência de sfs e 

contraste de dinâmica. Beethoven, L. V. Sonata op. 13. Ed. Breitkopf & Härtel, 
c. 1-4 e Sonata op. 111. Ed. Henle Verlag, c. 1-5. 

 
Além disso, as duas repetições (c. 2 e 3 na op. 13 e c. 3-4 e 5 na op. 

111) produzem um acúmulo de tensão que é aliviado, em ambos os casos, 
com uma passagem lírica, com considerável contraste em relação ao trecho 
anterior. A dinâmica passa então a ser predominantemente piano, as linhas 
melódicas seguem preferencialmente por graus conjuntos, diatônicos e 
cromáticos, e as passagens são concluídas com um intenso crescendo. 
Convém mencionar que a Sonata op. 111 não apresenta as intervenções em 
ff encontradas na op. 13. 

viio/
V 

viio
 

viio 

/V 
 

viio/ 
V 

vii
o
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Ex. 5 – Passagem lírica contrastante com o trecho anterior, predominância 
da dinâmica piano, linhas melódicas privilegiam grau conjunto, crescendo 

intenso ao fim. Beethoven, L. V. Sonata op. 13. Ed. Peters, c. 5-8 e Sonata 
op. 111. Ed. Henle Verlag, c. 6-13. 

O trecho que se segue apresenta menos pontos em comum entre as 
duas obras. Porém há um aspecto importante a ser considerado, além do 
contraste com o trecho anterior, a ideia é repetida uma vez (c. 9 na op. 13 e 
c. 11-12 na op. 111). 
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Ex. 6 – Modelo e repetição. Beethoven, L. V. Sonata op. 13. Ed. Peters, c. 9-10 

e Sonata op. 111. Ed. Henle Verlag, c. 10-16. 

Os trechos que finalizam as introduções e levam ao início 
propriamente dito de cada movimento (Allegro molto e con brio na op. 13 e 
Allegro con brio ed appassionato na op. 111 – a  semelhança entre as 
indicações de andamento também é evidente) novamente registram um 
aumento de tensão ocasionado, no caso  da op. 13, pela aceleração do 
movimento, com o uso de sextinas, septinas e finalmente 16 quartifusas e, no 
caso da op. 111, com o crescendo do pianíssimo ao forte em apenas dois 
compassos, preenchidos igualmente por notas rápidas. Esse aumento de 
tensão prepara o ouvinte para a mudança de caráter trazida pelo trecho 
seguinte.  

 

 
Ex. 10 – Aumento de tensão pela aceleração do movimento (op. 13) e uso do 

cresc. (op. 111). Beethoven, L. V. Sonata op. 13. Ed. Peters, c. 11 e Sonata op. 
111. Ed. Henle Verlag, c.14-19. 
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Conclusão 
O grau de semelhanças entre as introduções das Sonatas op. 13 e 

op. 111 não deixa dúvidas de que este é um procedimento intencional e, nesse 
caso, relacionado à abertura francesa. 

O que caracteriza este gênero é, sobretudo, a precisão dos tempos 
fortes, precedidos de notas rápidas (em ambos os exemplos, fusas). O 
equívoco de interpretação mais comum, nesse  caso, é uma métrica instável, 
em que os tempos fortes não são percebidos de forma regular, as notas 
pontuadas tendem a ser encurtadas e as notas rápidas, por sua vez, 
“amolecidas”. Como mencionado mais acima, a rítmica precisa é a 
característica mais importante de uma abertura francesa. A flexibilidade que 
eventualmente pode ocorrer é no sentido de alongar as notas pontuadas e 
encurtar as notas rápidas (SCHULTZ, 2001, p. 53). 

A comparação entre obras ou trechos de obras de uma mesma 
natureza é uma importante ferramenta para o estudo da interpretação musical. 
Apesar dos 23 anos que separam a data da publicação das duas peças, as 
evidentes semelhanças entre  as duas introduções deveriam resultar em 
execuções, pelo menos do ponto de vista rítmico, similares. No entanto, 
possivelmente devido à natureza visionária da op. 111, associado ao fato 
desta ser a última Sonata do compositor, pertencente à sua terceira fase 
composicional, leva muitos intérpretes a executar sua introdução de forma 
livre e improvisada. Bengtson, em artigo sobre as Variações Diabelli  op. 120  
escreve:   

Foi  surpreendente ouvir quantos artistas [...] optaram por exagerar 
o peso e a duração das pequenas notas. Seria isso um sinal de 
reverência à mística do último Beethoven? A música tardia de 
Beethoven dispensou muitas convenções do período clássico, mas 
isso significa que uma venerável tradição de performance como a 
abertura francesa não é aplicável? (BENGSTON, 2005)1 

Da mesma forma, defendemos que a caracterização do ritmo de 
abertura francesa  é  um  dos  elementos das duas obras estudadas e deve 
ser respeitado de maneira acurada. 

                                                
1 Texto original: “It was surprising to hear how many performers […] opted to exaggerate the 
weight and often the duration of the small notes. Is this a sign of a reverence for the mystique 
of late Beethoven? Beethoven’s late music dispensed with many conventions of Classical 
music, but does this mean that a venerable performance tradition like the French overture is 
no longer applicable?” 

4º
 e

nc
on

tr
o 

in
te

rn
ac

io
na

l d
e 

te
or

ia
 e

 a
ná

lis
e 

m
us

ic
al

4t
h 

in
te

rn
at

io
na

l m
ee

tin
g 

of
 m

us
ic

 th
eo

ry
 a

nd
 a

na
ly

si
s

232



 

	

 

Referências 
a) Textos: 

BENGTSON, M. Interpretative Questions in the “Diabelli” Variations. Beethoven 
Forum. Champaign, Vol. 12, n. 1, 97-110, 2005. 
RATNER, L. Classic Music: Expression, Form, and Style. New York: A Macmillian 
Publishing Co.,1980. 
ROSENBLUM, S. Performance Practices in Classic Piano Music. Bloomington: 
Indiana University Press,1988. 
SCHULTZ, T. Performing French Classical Music: Sources and Applications. 
Hillsdale: Pendragon Press, 2001. 
b) Partituras: 

BACH, J.S. Bach. Bach-Gesellschaft Ausgabe. Band 3. Clavierwerk. Leipzig: 
Breitkopf und Härtel, 1853. 
BEETHOVEN, L.v. Sonaten für das Pianoforte. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1862. 
  . Sonaten für Pianoforte Solo. Leipzig: C. F. Peters, 1910. 
  . Klaviersonatan. Band II Munique: Helne, 1967. 
  . Sonaten für Pianoforte und Violoncell. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1863. 
 
 
Eduardo Monteiro, pianista premiado nos Concursos Internacionais Colônia (1989), Dublin 
(1991) e Santander (1992), é regularmente solista das principais orquestras do Brasil e de 
renomadas orquestras do exterior. Em sua discografia destaca-se o CD Piano Music of Brazil, 
gravado pelo selo inglês Meridian Records. Desenvolveu, com apoio da FAPESP, projeto de 
pesquisa intitulado “Estudo sobre a interpretação da Sonata op. 111 de Beethoven”. Ocupa 
lugar de destaque no panorama da formação pianística no país. É diretor da Escola de 
Comunicações e Artes da USP, onde é professor de piano.  
Helber Fernandes iniciou seus estudos musicais aos 15 anos de forma autodidata. 
Frequentou o Conservatório Souza Lima e a Universidade de São Paulo, onde foi orientado 
pelos Profs. Drs. Amilcar Zani e Eduardo Monteiro. Foi premiado em concursos nacionais, 
participou de festivais e se apresentou em masterclasses. Desenvolveu pesquisa de Iniciação 
Científica “A Construção de uma Performance da Sonata op. 111 de Beethoven”, com apoio 
da FAPESP. Foi aprovado para cursar Mestrado em Performance – Piano na University of 
Wyoming. 
 
 

4º encontro internacional de teoria e análise m
usical

4th international m
eeting of m

usic theory and analysis

233





 

Por onde eu começo meu solo? O tema 
como manancial de informação e 
inspiração na elaboração do improviso 
idiomático 

Walter Nery Filho (USP) 
 

 
Resumo: Este artigo discute e analisa a incorporação de alguns 
elementos musicais contidos em um determinado tema como fonte 
de informação e inspiração para a elaboração de um improviso 
idiomático1 sobre uma base harmônica2. Ao final, concluímos ser 
esta uma possibilidade que outorga importante teor de coerência e 
unidade ao discurso musical. 
Palavras-chave: Improvisação Idiomática. Paráfrase Musical. 
Citação Musical.  
 
Title: Where do I start my solo? The theme as source of information 
and inspiration in elaborating the idiomatic improvisation 
Abstract: This article discusses and analyses the incorporation of 
some musical elements that form a particular melody as source of 
information and inspiration for the development of an improvised 
solo over a harmonic background. At the end we concluded that this 
possibility aggregates consistency and musical continuity to the 
discourse. 
Keywords: Idiomatic Improvisation. Musical Paraphrase. Musical 
Quotation. 

 

Introdução 
Este artigo surge de um anseio em abordar de modo sistematizado o 

tópico improvisação idiomática em sala aula com base particular em 
elementos contidos no tema como possibilidade de criação de um discurso 
musical coerente e orgânico. Por se tratar de um assunto que envolve um 
repertório extremamente abrangente, restringimos nossa amostragem e 

                                                
1 Neste artigo associaremos o termo improviso idiomático à pratica da criação de discursos 
musicais baseados em gramáticas culturalmente concebidas dentro de gêneros como o jazz 
e a música popular brasileira. Estes discursos se estabelecem por meio de relações temporais 
causais e hierarquizadas, normalmente condicionados a estruturas e formas pré-
determinadas. 
2 O termo “base harmônica” refere-se ao acompanhamento de uma determinada melodia 
realizado por meio de acordes. 
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coletamos exemplos de gêneros musicais como o jazz e música popular 
brasileira. 

Em nossa experiência na área da educação, percebemos a 
recorrência de uma dúvida que permeia o cotidiano de boa parte dos músicos 
profissionais e alunos que estudam improvisação e que pode ser resumida na 
seguinte questão: o solo deve estabelecer uma relação de continuidade com 
o tema sobre o qual se vai improvisar ou não necessariamente, podendo ser 
um discurso musical totalmente original, destituído das características e 
propriedades intrínsecas deste tema? José Eduardo Tomé Paes lança luz 
sobre o assunto ao afirmar que 

 

As características do tema indicam os caminhos para se improvisar 
e o músico deve sempre observar que o a própria música “está 
pedindo”. Embora seja preciso que o músico “conte uma história” 
sob uma perspectiva pessoal (sob um estilo próprio), ele não pode 
ignorar por completo o contexto musical sobre o qual esteja 
improvisando e, nesse ponto, as próprias características do tema 
são fonte de importantes informações musicais [...] (PAES, 2014, p. 
136). 

 De fato, nossa experiência advinda da apreciação, observação e da 
prática resvala nas afirmações de Paes e permite considerar que qualquer 
entrelaçamento entre elementos do tema com elementos do improviso, por 
mais remoto que se apresente, é essencial para a prática de elaboração de 
solos com narrativas coerentes e de natureza construtiva. Sobre estes últimos 
fatores, Frank Tirro assevera que 

 

Desenvolvimento musical e a expansão de material motívico em 
improvisação extensa      efetuada por um solista de jazz é 
comparável àquela encontrada em composições estritamente 
notadas da música ocidental. Os melhores solos de jazz são na 
verdade construtivos em sua natureza e podem ser avaliados 
sintaticamente do mesmo modo que outras composições 
teleológicas de qualquer compositor ocidental (TIRRO, 1974, p. 
286). 

No jazz, em especial com o advento do bebop na década de 40 nos 
Estados Unidos, a improvisação se tornou um ideal de aprimoramento musical 
que transpôs sobremaneira os limites de espaço e tempo impostos pelas big 
bands das décadas de 20 e 30. A partir daí grandes nomes da improvisação 
estabeleceram suas bases e alçaram voos cada vez mais longos e profundos 
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sob a perspectiva do conteúdo musical (LOTT, 1988). Técnicas musicais 
distintas começaram a ser absorvidas como o uso de sincopas complexas, 
fraseado assimétrico e utilização proeminente da estrutura alta dos acordes3. 
Este panorama de complexidade e evolução não necessariamente serviu 
como garantia de um discurso musical coerente e unificado, mas certamente 
revolucionou e ampliou o âmbito das possibilidades a respeito da 
improvisação idiomática.  

No capítulo que segue exemplificaremos algumas técnicas que 
propiciam uma assimilação de elementos contidos no tema e sua 
consequente utilização na elaboração do improviso sobre a base harmônica 
existente. 

 

Paráfrases, citações e afins 
Segundo o dicionário Grove Music Online, paráfrase é uma técnica 

composicional particularmente popular nos séculos XV e XVI segundo a qual 
uma melodia pré-existente é utilizada em um trabalho polifônico. Esta melodia 
pode estar sujeita a ornamentações rítmicas e melódicas contanto que o seu 
teor original não seja obscurecido. No mesmo dicionário, o temo citação é 
descrito como a incorporação de um segmento de uma música já existente 
em uma outra peça musical. Pela leitura das duas definições, percebemos 
que a diferença repousa na importância e no comprimento do trecho 
“emprestado” para paráfrase ou citação, sendo que esta última costuma ser 
mais proeminente e breve.  

No jazz e na música popular brasileira esta técnica é utilizada 
semelhantemente, de modo que o improviso (ou partes dele) seja baseado 
em alguma melodia conhecida e muitas vezes no próprio tema sobre o qual 
se está improvisando. O solo de Stan Getz em Desafinado (Tom Jobim) no 
disco Getz/Gilberto de 1963 gravado pela Verve é um clássico exemplo (Fig. 
1). Aqui o saxofonista, logo na abertura do solo, reprisa quase que literalmente 
a frase inicial do tema: 

                                                
3 São as conhecidas tensões dos acordes. 
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Fig 1 – Melodia de Desafinado e abertura do solo de Stan Getz com a frase 
inicial (cc. 1 – 8). 

Perceba-se que as linhas A e A’ são mais próximas no quesito 
contorno, a segunda ritmicamente mais condensada que a primeira. As linhas 
B e B’ são mais distantes, porém possuem terminação idêntica que incide 
sobre o par Sib-Réb. É interessante observar que este procedimento inicial 
pode nortear toda a trajetória do solo, como é o caso deste improviso 
específico. 

Outra ocorrência de paráfrase recai no improviso sobre a canção How 
Deep is the Ocean (Irving Berlin) executado por Kurt Rosenwinkel no disco 
Intuit da gravadora Criss Cross de 1998 (Fig. 2). O guitarrista encerra o solo 
parafraseando a frase final da melodia: 

 
 

Fig. 2. Paráfrase no final do solo de Kurt Rosenwinkel (cc. 125 – 129) sobre a 
canção How Deep is the Ocean (cc. 29 – 32). 
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Uma relação um pouco mais subjetiva no tocante a utilização de 
elementos temáticos ao longo da improvisação diz respeito à questão da 
respiração, também conhecida por pacing (CROOK, 1990, p. 17). Com efeito, 
esta é uma característica diretamente ligada ao comprimento das frases 
enunciadas pelo improvisador, incorrendo no espaçamento utilizado entre 
uma frase e outra. Ainda no início do solo de Rosenwinkel, encontramos a 
ocorrência desta possibilidade (Fig. 3), aplicada como um fator contiguidade 
entre o tema e o improviso.  

 
Fig. 3. Frases com extensões compatíveis entre a melodia de How Deep is the 

Ocean (cc. 1 – 12) e o início do improviso de Rosenwinkel (cc. 1 – 9). 

 
Depreendemos pela observação da figura que o guitarrista enuncia 

frases com extensões compatíveis com aquelas existentes na melodia.  
Uma outra possibilidade interessante consiste na incorporação de 

células (intervalos, motivos, pequenos gestos característicos) que são 
extraídas do tema pelo solista. Miles Davis elabora seu famoso solo de So 
What do álbum Kind of Blue (1959) baseado em fragmentos existentes na 
melodia (Fig. 4). So What é uma composição de caráter modal com apenas 
dois acordes, um ambiente harmônico apropriado para a aplicação do recurso 
por conta da languidez de cada seção e da sensação de estaticidade causada 
pela longa duração de cada um dos acordes, fatores que podem implicar em 
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uma possibilidade reduzida no que diz respeito à escolha de escalas, modos 
e arpejos para improvisação.   

 
Fig. 4.. Pequenos fragmentos incorporados por Miles Davis e utilizados na 

elaboração do solo de So What (cc. 1 – 7). 

Alguns símbolos geométricos foram utilizados para facilitar a 
identificação e comparação: o quadrado tracejado identifica os pequenos 
gestos de Quinta Justa da melodia e reproduzidos no solo. Os pequenos 
círculos enfatizam as terminações rítmicas que fecham as frases tanto do solo 
quanto da melodia. Os triângulos delimitam uma espécie de “bordadura dupla” 
da melodia que surge de modo retrogradado no solo. Perceba-se também 
que, no começo do solo, Miles “respira” em conformidade com o espaçamento 
das frases do tema, tocando melodias curtas sobre os compassos iniciais. 
Note-se que esta técnica contempla transformações destes fragmentos como 
transposições e inversões. 

Voltando ao solo de Rosenwinkel sobre How Deep is the Ocean, 
percebemos que o guitarrista reaproveita algumas bordaduras; pequenos 
gestos presentes do próprio tema. Esta é uma forma bastante sutil de se 
manter conectado a elementos característicos da melodia original: 
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Fig. 5. Bordaduras da melodia de How Deep is the Ocean reaproveitadas por 

Kurt Rosenwinkel (cc. 1-2 e 6-7). 

Para finalizar, gostaríamos de comentar um exemplo muito particular 
deste tipo de procedimento em que tema e improviso são mesclados, 
unificados em um mesmo momento da música. É o caso da “exposição 
improvisada” do tema de All the Things You Are (Jerome Kern) executada por 
Charlie Parker. Nesta versão o saxofonista consegue estabelecer 
magistralmente o limiar entre exposição e improviso (Fig. 6). Vamos expor a 
seguir apenas um trecho do tema original e a correspondente versão de 
Parker.  

 

 
                 Fig. 6.  Comparação entre a melodia de All the Things You Are e sua 

exposição improvisada por Charlie Parker (cc. 1 – 15). 
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A comparação compasso a compasso facilita a identificação dos 
pontos em comum e consequentemente das partes improvisadas na versão 
de Parker.  

Considerações finais 
Apesar de restrito, nosso recorte possibilitou observar como Miles 

Davis se apropria dos mais ínfimos fragmentos como intervalos e pequenas 
bordaduras na condução de seu solo. Por sua vez, elementos de maior 
envergadura como semifrases e frases completas conduziram parte dos solos 
de Stan Getz e Kurt Rosenwinkel por meio de paráfrase musical. Apreciamos 
também a exposição improvisada da melodia de All the things you are, um 
expediente empregado por Charlie Parker que mantém o instrumentista no 
limiar entre improviso e exposição temática. O pacing, um conceito 
diretamente ligado ao comprimento das frases musicais, foi contemplado 
como fator de coerência no início do improviso de Kurt Rosenwinkel sobre a 
canção How deep is the ocean de Irvin Berlim. 

Acreditamos que as técnicas aqui abordadas sejam estratégias 
autênticas de se estabelecer relações de coerência entre o improviso e o tema 
principal, constituindo-se em um suporte efetivo para o treino do 
desenvolvimento das ideias musicais e sua elaboração ao longo do tempo. 
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A introdução da Sinfonia Fausto de 
Liszt e o tratado da tríade aumentada 
de Weitzmann 

Isis Biazioli de Oliveira (USP) 
 

 
Resumo: Este artigo analisará os primeiros vinte e dois 
compassos da Sinfonia Fausto (1854) de Franz Liszt (1811-1886). 
A partir da observação atenta da partitura, verificaremos como a 
tríade aumentada [Láb – Dó - Mi] é empregada como centro 
harmônico destes compassos, antecipando as principais regiões 
tonais da Sinfonia. Em um dos excertos musicais mais importantes 
da segunda metade do século XIX, Liszt cria uma introdução que 
desafia os limites da tonalidade para interpretar sonoramente a 
Tragédia do Erudito do Fausto I (1808) de Goethe (1749-1832). 
Defendemos que o emprego da tríade aumentada nessa 
introdução pode ser compreendida como a “origem sistemática” de 
todas as outras alturas do segmento, concretizando musicalmente 
a proposta teórica do alemão Carl Friedrich Weitzmann (1808-
1880) no tratado de 1853, Der uebermaessige Drieklang. 
Palavras-chave: Sinfonia Fausto. Franz Liszt. Carl Friedrich 
Weitzmann. Tríade aumentada. 

 
The Faust Symphony’s introduction by Liszt and the 
Weitzmann’s treatise of augmented triad 
Abstract: This paper analyses the first twenty-two bars of Faust 
Symphony (1854) by Franz Liszt (1811-1886). Observing the 
score, we intend to verify how the augmented triad [Ab – C – E] is 
used as harmonic center of those bars, annunciating the main 
tonal regions of the Symphony. In one of the most important 
musical excerpts of the second half of 19th century, Liszt creates 
an introduction that challenge the boundaries of tonality to 
expresses by his music the Faust I’s Tragedy of Erudite in 
Goethe’s play (1808). We believe that the use of augmented triad 
in these introduction might be understood as the “systematic 
genesis” of the whole pitches of the stretch, putting in music the 
theoretical proposition of the German musicologist Carl Freidrich 
Weitzmann (1808-1880) in the treatise of 1853, Der 
uebermaessige Drieklang. 
Keywords: Faust Symphony. Franz Liszt. Carl Friedrich 
Weitzmann. Augmented triad. 

 

O primeiro dos três movimentos da Sinfonia Fausto inicia-se com 
uma introdução de vinte e dois compassos em andamento Lento assai. 
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Prenunciando algumas características harmônicas que serão importantes ao 
longo de todo o movimento de obra, essa introdução faz o uso sistemático 
da tríade aumentada. Nas palavras de Richard Pohl (1826-1896), crítico 
musical contemporâneo a Liszt, os primeiros compassos da Sinfonia Fausto 
são uma “descoberta musical espantosa”: 

Aqui, pela primeira vez em toda a literatura musical, um tema 
inteiro é construído simplesmente a partir de uma tríade 
aumentada – uma nova descoberta musical espantosa [startlingly], 
na mais ampla acepção da palavra, que não poderá ser ignorada 
pelos futuros professores de harmonia e compositores. (POHL 
apud TODD, 1996: 164) 

A importância dessa sonoridade abarca tanto o campo sintático da 
escrita dessa sinfonia, já que ela é explorada estruturalmente ao longo 
desses primeiros vinte e dois compassos, quanto o campo semântico, 
ajustando-se a proposta programática da peça.  

Cabe ressaltar que, por muito tempo, a tríade aumentada ou era 
rechaçada pela teoria harmônica – descrita como “totalmente inútil” por 
Kirnberger em 1776, por exemplo (TODD, 1996, p. 154) –, entendida como 
dissonância de passagem ou sugerida como recurso retórico. Sobre este 
último ponto de vista, David Heinichen (1728) e Andreas Sorge (1747) 
defendiam o uso dessa sonoridade para indicar “morte”, “dúvida” e 
“sofrimento” (TODD, 1996, p. 155), temas importantes à Tragédia do Erudito 
descrita no início do Fausto I de Goethe (momento em que o protagonista, 
mesmo tendo se dedicado à filosofia, medicina, jurisprudência e teologia, 
aparece angustiado diante dos limites dos conhecimentos humanos em 
comparação à grandeza da vida, da natureza e de Deus1). 

Mais do que apenas um elemento retórico como aquele descrito por 
Heinichen e Sorge, a tríade aumentada tem dupla função na caracterização 
semântica da introdução da Sinfonia Fausto de Liszt. O trecho expressaria, 
por um lado, os esforços que Fausto empreende em busca de realização 
pessoal através da racionalidade – como veremos ao longo deste artigo, 
Liszt constrói uma introdução extremamente simétrica do ponto de vista das 
alturas e a simetria intrínseca à tríade aumentada é elemento chave desse 

                                                
1 Para Constantin Floros (2014, p 68), esses vinte e dois compassos inicias estariam 
relacionados com os versos 354-364 do texto de Goethe: “Ai de mim! da filosofia, / 
Medicina, jurisprudência, / E, mísero eu! Da teologia, / O estudo fiz, com máxima insistência. 
/ Pobre simplório aqui estou / E sábio como dantes sou! / De doutor tenho o nome e mestre 
em artes, / E levo dez anos por estas partes, / Pra cá e lá, aqui ou acolá / Os meus 
discípulos pelo nariz. / E vejo-o, não sabemos nada!” (Goethe, Fausto, parte I, cena Noite. 
Tradução de Jenny Kabin Segall, apresentadas na edição de 2010 da Editora 34). 

4º
 e

nc
on

tr
o 

in
te

rn
ac

io
na

l d
e 

te
or

ia
 e

 a
ná

lis
e 

m
us

ic
al

4t
h 

in
te

rn
at

io
na

l m
ee

tin
g 

of
 m

us
ic

 th
eo

ry
 a

nd
 a

na
ly

si
s

246



	  

complexo que simbolizaria, segundo Floros (2014, p. 68), o empenho 
racionalista de Fausto. Por outro lado, o protagonista de Goethe aparece 
completamente insatisfeito e busca transcender as condições e os limites 
humanos – analogamente, Liszt desafia os limites do sistema tonal a partir 
da exploração da tríade aumentada. 

Percebemos que estamos nas fronteiras da tonalidade quando 
ouvimos, logo nos dois compassos iniciais da Sinfonia Fausto, todas as doze 
notas do total cromático. Por isso esse tema é conhecido como o “tema das 
doze notas” e muitos autores consideram-no como uma proto-série 
dodecafônica (TODD, 1996: 164).  

 

 
Fig. 1: Compassos iniciais da Sinfonia Fausto, onde as doze notas do total 

cromático são expostas em sequência. 

Os compassos acima apresentam o primeiro segmento de frase da 
primeira sentença dessa introdução. Seguida de uma nota longa, Láb, Liszt 
expõe quatro tríades aumentadas, cada uma transposta a um semitom 
abaixo da anterior. Dessa maneira, o compositor faz soar todas as quatro 
tríades aumentadas existentes (já que qualquer outra será enarmônica a 
uma dessas). As transposições cromáticas cessam quando encontra-se a 
tríade aumentada da primeira altura da peça, o Láb, que agora aparece 
como Sol# da tríade [Mi – Sol# – Dó] e que será arpejada por mais duas 
oitavas no compasso 3. 

A sentença musical se desenrola com uma série de retardos e 
apojaturas que reafirmam as sonoridades da tríade aumentada, chegando, 
inclusive, a inverter as relações tradicionais de consonância e dissonância e, 
propondo a percepção da sonoridade aumentada – especialmente da tríade 
[mi – sol#/láb – dó] – como centro e, portanto, repouso harmônico do trecho, 
como veremos mais adiante. Liszt parece realizar na introdução da Sinfonia 
Fausto uma “inversão” das funções das tríades consonantes e da tríade 

4º encontro internacional de teoria e análise m
usical

4th international m
eeting of m

usic theory and analysis

247



 

 

aumentada e, dessa forma, concretizar musicalmente o que o teórico alemão 
Carl F. Weitzmann apontou em um de seus tratados de harmonia: Der 
uebermaessige Drieklang (Berlim, 1853)2.  

Segundo Cohn (2010: 56), Weitzmann “conta três histórias da 
gênese” da tríade aumentada: 1) origem histórica; 2) origem natural; 3) 
origem sistemática. 

Na primeira das explicações, já no segundo capítulo do tratado, 
Weitzmann mostra que a origem histórica das tríades aumentadas seria a 
partir de alterações de acordes consonantes (cf. COHN, 2010, p. 56). 
Alterações do III do modo menor ou do vi do modo maior (cf. Todd, 1988, p. 
107) que fariam desse acorde um Nebenton (“acorde misto”, segundo Kopp, 
2002, p. 87), isto é, um acorde que terá, inevitavelmente, uma nota que não 
está em uma tonalidade específica. No caso da tríade [Láb – Do – Mi], nem 
Láb existe em Dó maior, e nem Mi natural existe em Fá menor, elas são 
notas suplementares. A partir dessa explicação, Weitzmann mostra, então, 
dezesseis ecadeamentos que permitem conectar uma tríade aumentada a 
tríades consonantes, por deslizamento semitonal. 

Mais adiante, Weitzmann sugere outra explicação para origem das 
tríades aumentadas, a gênese natural. A partir de uma visão dualista da 
harmonia, como era comum entre teóricos do século XIX, Weitzmann propõe 
a sucessão das alturas da tríade de Dó maior com as da tríade resultado de 
seu espelhamento, Fá menor: Fá – Láb –Dó – Mi – Sol. Implícita a essa 
sucessão, aparece a tríade aumentada [Láb – Dó – Mi].  

Como relata Cohn, Weitzmann mostra que a tríade [Láb – Do - Mi] 
necessariamente será próxima3 a pelo menos seis tríades consonantes. As 

                                                
2 Inegavelmente Liszt teve acesso a este tratado de Weitzmann. Segundo Michael Saffle 
(2004: 66), o estudo musicológico de György Gábry (Neuere Liszt-Dokumente) apresenta, 
entre os documentos de Liszt, anotações de progressões harmônicas escritas com a letra 
de Weitzmann. O teórico alemão teria enviado os tratados a Liszt assim que foram editados 
que o recebeu ainda em 1853 (cf. Cohn, 2000: 99), um ano antes da publicação da Sinfonia 
Fausto. Os autores, contudo, não são unânimes em afirmar que Liszt tenha se aproveitado 
dos escritos de Weitzmann na Sinfonia Fausto. Enquanto Larry Todd (1988 e 1996) é 
categórico em afirmar essa relação. Cohn (2000) e H. Searle (2012) não são tão seguros 
dessa relação, comentando que em obras anteriores de Liszt a tríade aumentada já é usada 
e que em obras de Schubert notoriamente conhecidas de Liszt algumas das progressões 
estudadas por Weitzmann também são exploradas. Tendo ou não influência direta do 
tratado, defendemos neste artigo que a explanação de Weitzmann é um importante 
fundamento teórico para a compreensão da introdução da Sinfonia Fausto. 
3 O sentido da palavra “próxima” refere-se à condução de vozes entre dois acordes 
sucessivos (quantidade de sons comuns e menor distância intervalar entre as notas que não 
coincidem), substituindo o paradigma do ciclo de quintas pelo da condução de vozes. No 
caso comentado, qualquer uma das seis tríades consonantes (Dó maior, Fá menor, La 
menor, Lab maior, Mi maior ou Dó# menor) terá dois sons comuns e a terceira nota em 
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primeiras, seriam as tríades de Dó maior e Fá menor, que estariam já na 
origem natural da aumentada. Outras quatro tonalidades manteriam, ainda, 
proximidade com essa mesma tríade aumentada, as relativas (Lá menor e 
Láb maior) e as mediantes cromáticas (Mi maior e Réb menor) das duas 
primeiras. Ampliando esse raciocínio para as outras 3 tríades aumentadas 
que existem e as seis tríades consonantes ligadas a cada uma delas, 
Weitzmann apresenta todas as 24 tríades, maiores e menores, do total 
cromático. Nesse ponto, segundo Cohn (2010: 57), Weitzmann “inverte 
sutilmente” o sentido da origem histórica das tríades. Já que a tríade 
aumentada pode levar a múltiplos caminhos a partir de conduções de vozes 
simples, ela passa a ser fundadora de todas as outras tríades consonantes. 
Dessa maneira, valorizando a versatilidade da tríade aumentada e a sua 
potencialidade em, com facilidade, expandir o sistema tonal para o total 
cromático, Weitzmann apresenta a terceira origem das tríades aumentadas, 
a gênese sistemática. 

É justamente por esse viés, da gênese sistemática da tríade 
aumentada proposta teoricamente por Weitzmnn, que Liszt parece construir 
a introdução da Sinfonia Fausto e fazer da tríade aumentada a célula 
fundamental de sua construção. Vejamos abaixo, dois momentos onde as 
noções de tensão e relaxamento parecem inverter os papeis históricos das 
tríades consonantes e aumentadas.  

No primeiro caso (Figura 2), pela indicação da dinâmica e estrutura 
rítmica, sugere-se que a mínima Dó# do oboé, na cabeça do compasso 5, é 
uma nota estranha à harmonia: um retardo. A aparição no tempo seguinte da 
terça Mi-Sol# dos clarinetes formando com esse Dó# uma tríade menor, 
contudo, parece não satisfazer a sensação de repouso esperada. Ouvimos 
como resolução apenas o Dó natural do oboé, no terceiro tempo do 
compasso em questão, que forma com a terça sustentada pelos clarinetes, 
uma tríade aumentada. Portanto, a sensação de repouso é resultado da 
escuta não de uma tríade consonante, como tradicionalmente se imaginaria, 
mas da tríade aumentada [Mi – Sol# – Dó] que no compasso 4, mesmo 
sendo ainda o início da peça, já nos parece familiar diante da reiteração 
sistemática dessa sonoridade desde as primeiras notas dessa Sinfonia. 

 

                                                                                                                                     
distância de semiton em relação da tríade aumentada [Do-Mi-Sol#/Lab], ou seja, “máxima 
parcimônia” entre a tríade aumentada e as outras seis tríades. 
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Fig. 2: Levare para o compasso 4 e compasso 5, linhas de oboé e clarinete, do 

primeiro movimento da Sinfonia Fausto. 

Em resposta ao trecho dos oboés e clarinetes que vimos acima, os 
primeiros violinos resumem o contraste entre tensão e relaxamento com o 
segmento abaixo (Figura 3). Aqui, o salto de sexta maior é resolvido pela 
quinta aumentada (Dó – Sol#) e mais uma vez o intervalo consonante, sexta 
maior, é percebido como uma dissonância. Em outras palavras, o Lá natural 
soa como uma apojatura que pede resolução. O relaxamento é exatamente 
o intervalo aumentado que resume a entidade harmônica estrutural até aqui: 
a tríade aumentada4. 

 

 
Fig. 3: Resposta dos violinos no compasso 5 do primeiro movimento da 

Sinfonia Fausto. 

A tríade aumentada aparece também implícita nos caminhos 
harmônicos e nas transposições de seguimentos rítmico-melódicos. É o que 
acontece com o motivo das apojaturas, que apareceu pela primeira vez nos 
violinos no compasso 5 (Figura 3). Ele é repetido no compasso 7 por 
segundos violinos e, em seguida, transposto por duas vezes, formando, 
implicitamente, a tríade aumentada [Dó – Mi – Sol#], que está sendo 
polarizada desde o compasso 3 e que se tornará o centro harmônico dessa 
introdução (Figura 6). 

 

                                                
4 Embora Liszt adotava a prática da equivalência enarmônica (Sol# equivalente a Láb, por 
exemplo) e, dessa forma, poderíamos interpretar o intervalo Dó – Sol# como sexta menor, 
parece-nos sintomático que o compositor tenha escolhido a notação da quinta aumentada, 
tornando explícita a função de liquidação e de síntese dos compassos anteriores do motivo 
apresentado pela figura 3. 
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Fig. 4: Sequência do motivo do compasso 5 nos compassos 7 a 9. Tríade 

aumentada [Dó – Mi – Sol#] implícita nas transposições do motivo. 

A última transposição do motivo da apojatura (clarinetes e fagote do 
final da Figura 4) inicia a cadência dessa primeira sentença, um arpejo 
descendente das notas da tríade aumentada [Dó – Mi – Sol#], cada uma 
delas precedida por uma apojatura superior, que culmina na nota Mi.  

 

 
Fig. 5: Cadência da primeira sentença da introdução do primeiro movimento da 
Sinfonia Fausto (c. 8-11). Circuladas, as notas da tríade aumentada [Dó – Mi - 

Láb]. 

E é exatamente Mi a primeira nota da segunda sentença desta 
introdução, que é uma transposição real da primeira à distância de uma 
quarta diminuta descendente. Aqui, mais uma vez, a sonoridade da terça 
maior5 reforça o paradigma intervalar proposto pela tríade aumentada e 
coloca esse acorde como entidade fundamental para a compreensão do 
plano estrutural dessa introdução.  

Como a tríade aumentada é simétrica dentro do sistema de afinação 
por temperamento igual, toda e qualquer inversão desse acorde gerará a 

                                                
5 Cabe ressaltar que o uso da quarta diminuta como sonoridade de 3ª maior aponta para a 
aceitação de Liszt do conceito da equivalência enarmônica, conceito chave nas 
composições pós-tonais e nas teorias analíticas do século XX, como a teoria neo-
riemanniana e a teoria dos conjuntos por exemplo, mas que não era unânime entre os 
teóricos do século XIX. É justamente por considerar a equivalência enarmônica, que 
Weitzmann pôde chegar à gênese sistemática das tríades aumentadas e Liszt pôde realizar 
sua proposta musical de ultra-cromatismo. 
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exata repetição das notas da versão original sem alterar sua estrutura de 
sobreposição de terça maiores. Em outras palavras, não existe inversão de 
tríades aumentadas que seja discernível pela escuta. É por isso que as duas 
sentenças dessa introdução (uma começando em Láb e a outra em Mi) 
polarizarão a mesma tríade aumentada [Dó – Mi – Sol#/Láb], mesmo sendo 
uma a transposição real da outra.  

Como nos lembra Larry Todd, as três alturas da tríade aumentada 
que apontamos como centro harmônico dessa introdução [Dó – Mi – Láb]: 

representam as três principais tonalidades da composição 
[Sinfonia Fausto]. O primeiro movimento é em Dó maior, mas tem 
como importante ideia secundária o grandioso tema em Mi maior. 
O movimento lento é em Láb maior; ele lembra, contudo, a figura 
suspensa dos compassos 4 e 5 do primeiro movimento em Dó 
maior e também em Mi maior. Além disso, a passagem final do 
movimento central oscila entre Láb maior e Mi maior. O terceiro 
movimento diabólico, uma paródia grotesca do primeiro, retoma o 
Dó e o Mi como centros tonais. O Choro Místico da conclusão que 
exulta o “Ewigweibliche” [Eterno Feminino], começa, 
suficientemente apropriado, em Láb maior, tonalidade [do 
movimento] Gretchen, antes de mudar para a magnífica conclusão 
em Dó maior. (Todd, 1988, p. 112-113) 

A introdução termina exatamente na nota que começou, Láb. Dessa 
maneira, Liszt fecha perfeitamente o arco simétrico e cíclico descrito pelas 
duas sentenças que compõem a introdução da Sinfonia Fausto. Ou, como 
propôs a interpretação semântica de Floros que comentamos no inicio de 
nosso texto, essa introdução transfere para a simetria musical, a 
representação literária de Goethe para os empreendimentos que Fausto 
realizara incessantemente nos mais diferentes campos da racionalidade 
humana. Ainda assim, calcada na tríade aumentada, toda essa estrutura 
rigidamente construída se afasta dos paradigmas tonais que foram se 
firmando na história da música ocidental a partir do barroco. Sem definir 
qualquer tonalidade (cf. TODD, 1988, p. 112), Liszt desafia os padrões 
tonais, tanto quanto o Fausto de Goethe desafia os limites humanos. 

A abordagem de Goethe e a de Liszt para o mito de Fausto 
remontam a uma antiga tradição ocidental (do pacto demoníaco e do gênero 
tragédia na literatura e da harmonia tonal e do gênero sinfônico na música), 
que é fortemente problematizada. A “ilíada da vida moderna” (como Pushkin 
referiu-se ao Fausto de Goethe) ou a “nova descoberta musical espantosa 
[startlingly]” (como disse Pohl a respeito da introdução da Sinfonia Fausto de 
Liszt e que para nós está expressa justamente, como tentamos demonstrar 
ao longo deste artigo, na maneira como esse compositor realizou 
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musicalmente a proposta da gênese sistemática da tríade aumentada 
descrita teoricamente por Weitzmann em 1853), discutem de tal modo as 
tradições nas quais estão inseridas que apontam para o futuro das criações 
artísticas nos seus campos. 
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O papel de “Some Aspects Of Twelve 

Tone Composition” (BABBITT, 1955) na 

generalização da Combinatoriedade 
como técnica composicional. 

Natanael de Souza Ourives (UFBA) 

 

Resumo: Com o objetivo de oferecer ao compositor ou 
pesquisador um ponto de partida  para a compreensão da 
Combinatoriedade e seus meandros o presente artigo visa apontar 
“Some Aspects of Twelve Tone Composition” (BABBITT, 1955) 
como pivô da generalização da combinatoriedade como técnica 
composicional. Aqui são brevemente apontadas algumas relações 
entre os tópicos (termos e conceitos) relacionados à 
combinatoriedade que são introduzidos por Babbitt em “Some 
Aspects” e alguns artigos tangentes à técnica que foram escritos 
posteriormente tanto pelo autor quanto por outros autores entre 
1955 e 1965. Este texto é um recorte da minha pesquisa de 
doutorado em composição em andamento na Universidade 
Federal da Bahia. 

 

Palavras-chave: Combinatoriedade. Milton Babbitt. Some 

Aspects.  

 

Title: The Role of "Some Aspects of Twelve Tone Composition" 
(BABBITT, 1955) in the Generalization of Combinatoriality as a 
Compositional Technique. 

Abstract: In order to offer the composer or researcher a starting 
point for the understanding of combinatoriality the present article 
aims to point out “Some Aspects of Twelve Tone Composition" 
(BABBITT, 1955) as the pivot of the generalization of 
combinatoriality as a compositional technique. Here it is briefly 
outlined some relationships between the topics (terms and 
concepts) related to the combinatoriality that are introduced by 
Babbitt in "Some Aspects" and some articles tangent to the 
technique that were written later by both the author and other 
authors between 1955 and 1965. This paper is an excerpt of my 
doctorate degree´s research in musical composition in progress at 
Universidade Federal da Bahia. 

Keywords: Combinatoriality. Milton Babbitt. Some Aspects. 

 

Introdução  

O presente artigo traz um recorte da minha pesquisa de doutorado 

em composição em andamento na Universidade Federal da Bahia, de título 

Combinatoriedade: conceitos e aplicações composicionais. Com o objetivo 
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de oferecer ao compositor ou pesquisador um ponto de partida para a 

compreensão da Combinatoriedade e de seus meandros, aqui pretendo 

apontar os indícios que corroboram para que o artigo “Some Aspects of 

Twelve-tone Composition”, de Milton Babbitt, publicado em Junho de 1955 

na “The Score and International Music Association (I.M.A.) Magazine” 

(Londres), possa ser considerado como marco inicial para processo de 

generalização da Combinatoriedade como técnica composicional.   

Tais indícios serão apresentados com base em três argumentos: (1)  

a quantidade de termos e conceitos introduzidos no meio acadêmico através 

da publicação deste artigo e que hoje podem ser considerados básicos para 

o estudo da técnica, (2) as expansões destes termos e conceitos que 

também podem ser nele encontradas, (3) e as “lacunas” deixadas pelo autor 

que posteriormente foram tanto por ele mesmo preenchidas em artigos 

posteriores, quanto por outros autores, e que, juntos, formam o arcabouço 

teórico considerado seminal acerca da técnica. 

1. A Combinatoriedade 

 A combinatoriedade foi um termo criado por Babbitt para nomear 

uma prática recorrente feita por Schoenberg em suas obras dodecafônicas a 

partir de 1928.  Apesar de muitas outras possibilidades de uso da técnica, 

em muitos escritos (principalmente livros-texto de composição, análise e 

teoria musical) encontramos a combinatoriedade exemplificada e descrita 

através da característica encontrada no início do terceiro movimento do 

quarto quarteto de cordas de Schoenberg, Op. 37, no qual, como aponta 

Babbitt (1955, p. 56), “hexacordes correspondentes de formas da série 

inversionalmente relacionadas, a um intervalo transposicional específico, 

não possuem nenhuma nota em comum e, portanto, ocupam o total 

cromático, criando assim um „agregado‟”1. 

 

   

Fig. 1 – Formação de agregado/série secundária no Op. 37 de Schoenberg, 
compassos 614 ao 621. 

Esta característica pode ser vista na figura acima. A série por 

Schoenberg utilizada é derivada do hexacorde semicombinatorial 6-16 

(014568). Um novo conjunto de doze classes de notas (chamado por Babbitt 

                                                 
1
 “[…] corresponding hexachords of inversionally related forms of the set, at the specific 

transpositional interval, possess no notes in common, and therefore span the total 
chromatic, thus creating an „aggregate‟”. (grifo do autor). 
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de agregado) surge entre o segundo hexacorde da forma da série O0 (em 

cinza) e o primeiro hexacorde de RI8 (em branco). Estes são representantes 

da classe de conjunto 6-16 e estão relacionados pela operação de inversão 

T5I que faz com que estes conjuntos se autocomplementem.  

2. Antes de “Some Aspects”  

Antes de partir para os “higlights” de “Some Aspects of Twelve-Tone 

Composition” opto por traçar “cronologicamente” uma espécie de “cadeia 

evolutiva” no qual são elencados: (1) o contexto em que a Combinatoriedade 

surgiu a partir do Serialismo Dodecafônico, (2) os objetivos iniciais que 

levaram Schoenberg a desenvolver a técnica,  (3) a expansão do seu 

potencial feita ainda pelo compositor (ver Fig. 2), até (4) a publicação do 

artigo em 1955: 

(1) Estabelecimento e seguimento das premissas iniciais do 

dodecafonismo por Schoenberg, Webern e Berg; 

(2)  A inclusão da ideia de segmentação da série dodecafônica em 

grupos de 3, 4 e 6 notas e evidenciações particulares destes segmentos com 

intuitos composicionais diversos; 

(3)  A natural diferenciação dos dodecafonismos de Schoenberg, 

Webern e Berg; 

(4)  A gradual descoberta e aproveitamento de propriedades 

diversas destes conjuntos segmentários da série, principalmente 

relacionadas às capacidades de autocomplemento e automapeamento 

destes conjuntos através das operações de transposição e inversão.  

(5)  O uso da derivação para a construção de séries a partir de 

conjuntos que apresentam tais propriedades, principalmente, no caso de 

Schoenberg, a partir de hexacordes; 

(6)  O surgimento da combinatoridade nas obras de Schoenberg 

(Op. 31) a partir do uso de séries derivadas de hexacordes com capacidade 

de autocomplementação por inversão (Combinatoriedade Inversional). A 

formação de agregados através de hexacordes complementares 

inversamente relacionados de formas da série distintas (tal como na Fig. 1) é 

tida como solução para a não repetição (i. e. ênfase) de classes de notas 

(premissa inicial do dodecafonismo) quando duas ou mais formas da série 

são utilizadas sucessiva ou simultaneamente (“propensão contrapontística 

Schoenberguiana“); 

(7)  O uso das propriedades combinatoriais das séries como 

critério para seleção e associação das formas da série a serem utilizadas 

numa obra dodecafônica; 
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(8)  O uso das propriedades combinatoriais das séries para 

gerenciar a estrutura musical, ou seja, grosso modo, a distinção e uso de 

agrupamentos constando somente formas da série que são parceiras 

combinatoriais (capazes de formarem agregados entre si) em determinadas 

sessões de uma obra  (Regiões Combinatoriais);  

(9)  O reconhecimento do hexacorde combinatorial como uma 

unidade  melódico-harmônica de construção dodecafônica e a flexibilização 

na premissa do ordenamento fixo dentro destas unidades advinda do 

reconhecimento de que suas propriedades combinatoriais permaneceriam  

inalteradas caso seus conteúdos internos fossem permutados. Esta 

flexibilidade passa a melhor viabilizar o uso de outras sistematizações 

concomitantes à combinatoriedade  (ver fig. 2).  

(10)  A utilização de conceitos matemáticos (teoria de grupo finito e 

sistemas formais) para a compreensão e descrição do dodecafonismo - 

principalmente da parte tangente à combinatoriedade schoenberguiana - por 

Babbitt em seu escrito não publicado “The Function of Set Structure in the 

Twelve-tone System” (1946); 

(11) A evidenciação simultânea bidimensional de conjuntos 

combinatoriais de outras cardinalidades (tricordes e tetracordes)  (ver fig. 2). 

(12) O conhecimento e domínio das propriedades combinatoriais 

dos hexacordes2 (ver fig. 2).  

(13)  A sumarização de alguns conceitos presentes em “The 

Function” (1946) e a publicação de “Some Aspects of Twelve-tone 

Composition”  (1955)3. 

Na Fig. 2 a seguir podemos observar uma breve demonstração da 

combinatoriedade (e do dodecafonismo) realizada por Schoenberg em sua 

última obra composta, o Op. 50b, De Profundis (Psalm 130), finalizada em 

1950, um ano antes de sua morte, e que apresenta simultaneamente as 

                                                 
2
 Apesar de ter utilizado também de hexacordes combinatoriais absolutos, Schoenberg 

somente utilizou a combinatoriedade hexacordal inversional para formação de agregados 
(autocomplemento por inversão) em suas obras. Além disso, ele geralmente não se utilizou 
de todos os níveis transposicionais através dos quais estes conjuntos seriam capazes de se 
autocomplementarem por inversão, dando preferência inicialmente ao intervalo de 5º J. 
Somente em seu Op. 50b, última obra composta pelo autor, é que ele usa todos os dois 
pontos de inversão disponíveis para o autocomplemento do hexacorde absoluto 6-7 
(012678) de segunda ordem (ver fig. 2). No rascunho da seu Op. 50c (não finalizada) 
Schoenberg demonstra também estar ciente dos 3 níveis transpositivos através dos quais o 
hexacorde combinatorial absoluto de terceira ordem 6-20 (014589) poderia se 
autocomplementar por inversão. Tal fato demonstra que aos poucos Schoenberg estava 
extraindo todas as capacidades combinatoriais dos conjuntos por ele utilizados. 
3
 Parte do conteúdo de “The Function” também encontra-se sumarizado em outros dois 

curtos artigos feitos por Babbitt,  as revisões dos escritos de René Leibowitz Schoenberg et 
son et son école; Qu´est ce que la musique de douze sons?, ambas de 1950. 
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características referidas nos itens (9), (11) e (12) anteriores. Nela 

observamos o primeiro agregado formado pelos dois primeiros hexacordes 

de duas formas da série que são dispostas simultaneamente. Os conjuntos 

são versões complementares do hexacorde combinatorial absoluto 6-7 

(012678), de segunda ordem.  As duas formas da série O3 e I6 estão 

relacionadas por Combinatoriedade Inversional4 . Diante de flexibilidades no 

ordenamento, os hexacordes são dispostos de maneira que as quatro 

porções tricordais (horizontais), duas percetencentes a cada um dos 

hexacordes, se encontram sobrepostas, neste caso todos pertencentes à 

classe de conjunto 3-1 (012), um tricorde combinatorial absoluto de primeira 

ordem. Devido a esta disposição, três tetracordes são formados 

verticalmente, dois representantes do tetracorde semicombinatorial 4-14 

(0347) nas extremidades e o tetracorde combinatorial absoluto 4-28 (0369) 

no centro. Paralelamente à combinatoriedade e através da condução de 

vozes, Schoenberg encadeia acordes segundo princípios “tonais”.  Se 

considerarmos o primeiro tetracorde representante de 4-14 como um acorde 

de Dó Sustenido cujo modo é ambíguo, ao mesmo tempo maior e menor - 

uma espécie intenção bitonal  - e o mesmo para o outro representande de 4-

14, neste caso o acorde de Sol (também de modo ambíguo) na primeira 

inversão, o acorde central - o tetracorde 4-28, a tétrade diminuta - poderia 

servir ao mesmo tempo como acorde de viio7 (B#o7) do Dó Sustenido  e 

como viio
 
 
 (F#o/C) do Sol. Entre eles a tétrade diminuta proporcionaria então 

uma espécie de modulação. 

 

 

Fig. 2 –“Interpenetração do Vertical com o Horizontal” no Op. 50b de 
Schoenberg.  

                                                 
4
 A série básica utilizada por Schoenberg na obra é O3 [3, 9, 8, 4, 2, 10, 7, 11, 0, 6, 5 1]. A 

forma da série que é disposta simultaneamente a ela é I6 [6, 0, 1, 5, 7, 11, 2, 10, 9, 3, 4, 8]. 
O trecho presente na Fig. 2 corresponde ao compasso 48 do Op. 50b. 

B#
o
7 

F#
o 

4 

      
3 
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3. “Some Aspects”  

A partir destas práticas combinatoriais de Schoenberg – em seu 

estado básico como o superficialmente demonstrado na Fig. 1, e em seu 

estágio mais avançado como pôde ser visto na Fig.2 – Babbitt apresenta em 

“Some Aspects” parte das investigações teóricas acerca do tema que foram 

iniciadas em 1946 no seu escrito não publicado “The Function of Set 

Structure in the Twelve-tone System”. Suas informações mais relevantes 

serão apresentadas em ordem cronológica tal como aparecem no artigo e tal 

como foi feito no item 2. É importante destacar que muitos dos termos 

apresentados foram introduzidos pelo autor para nomear certas 

características que foram por ele vistas nas obras combinatoriais de 

Schoenberg e que alguns deles já foram fruto da expansão das 

possibilidades combinatoriais observadas. Além disso todos estes termos – 

juntamente aos seus respectivos conceitos enunciados por Babbitt – foram, 

durante a presente pesquisa, considerados imprescindíveis para a 

compreensão do tema. Devido talvez ao curto espaço disponível (somente 9 

páginas), grande parte deste conteúdo é apresentado em “Some Aspects” 

de maneira superficial. Apesar disso, muitas ideias importantes estão 

presentes e praticamente cada frase apresentada tem uma importância 

única para o estudo do tema, refletindo em investigações posteriores do 

próprio autor e de outros autores.  Portanto, cada um destes elementos 

enumerados a seguir foram por mim também considerados como lacunas ou 

pontos de partida para estas investigações subsequentes, cujo vínculo a tais 

escritos poderão ser vistos na sessão 4: 

(1) Apresentação do conceito de Combinatoriedade  (visto na 

sessão 1) tendo como base para exemplificação os compassos iniciais do 

terceiro movimento do Quarto Quarteto de Cordas Op. 37 de Schoenberg 

(Fig. 1); 

(2) Ainda tratando-se do Op. 37, paralelamente à formação de 

agregados e como forma também de evidenciá-los, apresenta alguns 

exemplos do que chamou de técnicas de continuidade local e associação5;  

(3) Considera semelhante processo de formação de agregados 

como uma “base de progressão ao invés de uma mera sucessão” de formas 

de uma série dodecafônica; 

                                                 
5
 Como uma categorização do que chamou de “técnicas de associação e continuidade local” 

Babbitt apresenta os conceitos de “exploração de adjacências ordenadas”, “delinearização”, 
“preparação e associação intervalar”, “progressão motívica” e “orquestração funcional”, 
todos eles exemplificados (de maneira literal) durante o artigo (p. 41 e 42) a partir de trechos 
do Op. 37 de Schoernberg.  
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(4) Distingue e nomeia os produtos referentes às duas 

possibilidades de formação de agregados no que diz respeito a uma possível 

obtenção de ordenamento dos mesmos: agregado e série secundária6;  

(5) Apresenta, ainda que superficialmente, os importantes 

conceitos de semicombinatoriedade e combinatoriedade absoluta7;  

(6) A partir da flexibilidade de ordenamento feito por Schoenberg 

(Op. 45 e 50b), apresenta as séries e conjuntos fontes combinatoriais 

absolutos e seus conceitos8; 

(7) Classifica cada uma destas séries/conjuntos quanto ao que 

chamou de ordem, “uma das possíveis bases de similaridade e 

dissimilaridade entre elas”, através do qual é observada a quantidade de 

intervalos transposicionais em que estas são capazes de se relacionar  

combinatorialmente, o que pode ser aproximadamente considerado como o 

grau de combinatoriedade apresentado por cada uma destas séries9; 

(8) Apresenta uma relação entre a ordem destes conjuntos e seu 

conteúdo intervalar10;  

(9) Aponta uma outra importante aplicabilidade destas séries 

fontes onde são capazes de atuar em níveis estruturais: as regiões 

combinatoriais. 

                                                 
6
 A série secundária pode ser conceituada, grosso modo, como uma espécie de “agregado 

serial”, já que nela é possível se obter um ordenamento (tal como na Fig. 1). 
7
 Um conjunto é dito ser combinatorial absoluto quando apresenta simultaneamente as 

capacidades de autocomplementação por transposição e inversão (combinatoriedade 
original e inversional respectivamente) e automapeamento por transposição e inversão 
(combinatoriedades retrógrada e retrógrado inversional). É dito semicombinatorial se não 
possuir todas estas propriedades simultaneamente. Este conceito somente é apresentado 
com este nível de detalhamente em Babbitt (1961).  
8
 Babbitt apresenta as seis séries fontes combinatoriais absolutas hexacordais que são 

baseadas, cada uma, em um dos seis hexacordes combinatoriais absolutos: 6-1 (012345), 
6-8 (023457), 6-32 (024579), 6-7 (012678), 6-20 (014589) e 6-35 (02468A). Dois conjuntos 
de classes de notas (hexacordes) complementares representantes de uma destas classes 
de conjunto formam uma dada série fonte, a exemplo da formada a partir de dois 
hexacordes representantes de 6-1 (012345): [0, 1, 2, 3, 4, 5 / 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Alterações 
no ordenamento do conteúdo interno destes hexacordes disjuntos não alteram suas 
propriedades combinatoriais.     
9
 Quatro ordens são atribuídas às seis séries fontes combinatoriais absolutas hexacordais 

de Babbitt. As três primeiras, baseadas nos hexacordes combinatoriais absolutos 6-1 
(012345), 6-8 (023457) e 6-32 (024579), são ditas de primeira ordem pois seus hexacordes 
se autocomplemetam e se automapeiam por transposição e inversão em somente um nível 
transposicional. A quarta, baseada no hexacorde 6-7 (012678) é de segunda ordem, a 
quinta, baseada em 6-20 (014589), de terceira, e a sexta série, baseada em 6-35 (02468A), 
de quarta ordem. Estas se autocomplemetam e se automapeiam por transposição e 
inversão em 2, 3 e 6 níveis transposicionais respectivamente.  
10

 O autor aponta uma relação inversa através da qual fica subentendido que quanto menor 
é a variedade intervalar destes hexacordes maior é o seu número de ordem. 
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(10) Demonstra brevemente a possibilidade de mensuramento do 

grau de movimento ou proximidade entre regiões combinatoriais de uma 

mesma série e entre regiões combinatoriais de séries distintas (mais 

precisamente como transformar uma série fonte em outra); 

            (11)  Indica um universo análogo ao que foi exposto baseado nos 

hexacordes das série fontes combinatoriais apresentadas aos tetracordes e 

também tricordes  (tetracordes e tricordes fontes combinatoriais absolutos); 

(12)  Chama a atenção para a importância da derivação 

“weberniana” aplicada para a combinatoriedade,  o que chamei de 

“derivação combinatorial”, através da qual a técnica não é utilizada para a 

construção da série básica e sim para a construção de “agregados 

derivados” a partir de porções de formas da série (no caso apresentado por 

Babbitt, tricordes e tetracordes, além dos hexacordes); 

(13) A partir do item 12 faz uma breve apresentação de dados 

referentes a como tricordes (fontes combinatoriais absolutos ou 

semicombinatoriais) podem gerar séries fontes combinatoriais absolutas 

hexacordais e, portanto, tornar possível simultaneamente o uso tanto 

funcional quanto estrutural (através de regiões combinatoriais) de 

propriedades combinatoriais referentes tanto ao domínio dos tricordes 

quanto ao dos hexacordes; 

(14)  Apresenta a ideia dos geradores de três, quatro e seis notas, 

os conceituando como unidades capazes de gerar séries derivadas; 

(15) Trata a respeito da estruturação dodecafônica de componentes 

não relacionados à altura, principalmente um dodecafonismo rítmico, 

apresentando a sua ideia de série de durações; 

(16)  Apresenta o dodecafonismo como um sistema e define 

brevemente a natureza das operações a ele relacionadas (transposição, 

inversão, retrógrado, retrógrado da inversão);  

4. Após “Some Aspects”  

Na tabela 1 a seguir traço uma relação entre “Some Aspects” e 

alguns escritos publicados entre 1955 e 1965 que tratam da 

combinatoriedade e assuntos a ela tangentes que foram por ele 

influenciados. Nela relaciono o artigo de um dado autor aos números 

correspondentes aos elementos presentes na sessão anterior, em ordem 

cronológica de publicação. Portanto, por exemplo, em Perle (1957) podemos 

encontrar informações tangentes à combinatoriedade e seu conceito (item 1 

da sessão 3), à formação de agregados sendo considerada como base de 

progressão entre formas de uma série dodecafônica (item 3), e à expansão 

da potencialidade da combinatoriedade para outras segmentações diferentes 

da divisão hexacordal (item 11).  
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Artigo Itens de “Some Aspect” 

abordados: Autor Ano 

Perle 1957 1, 3 e 11 

Rochberg 1959 1, 6, 7 e 10, 11, 12 

Lewin 1959 7 

Babbitt 1960 5, 11, 13, 14 e 16 

Lewin 1960 2, 8, 13 e 16 

Babbitt 1961 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16 

Martino 1961 2, 11, 12, 13, 14 

Lewin 1962 2 

Babbitt 1962 1, 11, 15 e 16 

Verral 1962 1 

Perle 1963 9, 10, 11, 12, 13 

Forte 1964 2, 5, 7, 11, 14 e 16 

Howe 1965 2, 7, 11 e 16 

Tab. 1 – Relação entre “Some Aspects” e alguns importantes artigos 
posteriores. 

Considerações finais 

  Sobre a relação anteriormente apresentada alguns pontos merecem 

ser destacados. No início de “Some Aspects” Babbitt  discorre sobre as 

dificuldades de difusão (até mesmo local) da música dodecafônica que era 

produzida no país11, apontando como objetivo do artigo ser este uma breve 

apresentação das fontes e natureza de uma significante fase da atividade 

dodecafônica dentro dos Estados Unidos, cujo a intenção é a promoção de 

um desenvolvimento difundido e mais amplamente divulgado deste conteúdo 

no continente. Portanto, diante desta problemática levantada, muitos dos 

autores que trataram sobre Combinatoriedade e outros pontos do 

Dodecafonismo posteriormente somente tiveram a oportunidade de entrar 

em contato mais profundamente com o conteúdo teórico que estava sendo 

desenvolvido através de “Some Aspects” ou de exposições orais dadas pelo 

o autor nos E.U.A.  

Diante deste isolamento inicial, muitos autores empreenderam 

estudos paralelos aos de Babbitt. Este é o caso de Rochberg e Perle, cujo 

                                                 
11

 Babbitt aponta como causa destas dificuldades a não publicação, gravação e 
performance de obras dodecafônicas relacionando-as ao que chamou de “consevadorismo 
por ignorância” de intérpretes, diretores de concerto e maestros.     
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artigo de 1957 é uma revisão da monografia de Rochberg publicada em 

1955 (mesmo ano de “Some Aspects”), no qual é criticada, dentre outros 

pontos, justamente a sua falta de familiariadade com pesquisas no mesmo 

tema que foram empreendidas por outros autores, dos quais Babbitt é um 

dos mencionados.  

Estes autores elencados não somente falaram dos itens 

demonstrados na Tabela 1. Eles também os expandiram e introduziram 

novos conteúdos. Como exemplo temos as Classes de Combinação e os 

Mosaicos de Martino (1961), o “Set-Complex” de Forte (1964), dentre outros.  

Há também uma relação entre os artigos elencados. Como exemplo 

temos o caso do meio para se construir e checar rapidamente séries com 

combinatoriedade inversional hexacordal tais como as de Scheonberg (Op. 

37), cuja autoria pode ser tida como compartilhada por Rochberg (1955), 

Perle (1957) e Verral (1962).  Um outro exemplo é a relação de similaridade 

entre os conteúdos intervalares de conjuntos não equivalentes, parcialmente 

observada por Lewin (1960) e posteriormente investigada e chamada de 

Relação-Z por Forte (1964). 

Além disso, principalmente a partir da consideração destes autores no 

que diz respeito à nítida expertise de Babbitt ao tratar do tema, seus artigos 

posteriores (1960, 1961 e 1962) tornaram-se também bastante influentes12. 

Como exemplo temos o conceito dos “Nestings” que pode ser visto em 

Lewin (1962) e que está também relacionado, além das associações 

apontadas em “Some Aspects” (item 2 da sessão 3), com as invariâncias 

segmentais discutidas em Babbitt (1960 e 1961).   

   É importante ressaltar também que tais artigos de Babbitt, além de se 

tornaram os artigos seminais para o estudo da combinatoriedade, são 

considerados como a primeira documentação das “fundações matemáticas 

do sistema dodecafônico usando os veículos da teoria dos conjuntos e dos 

grupos finitos”13  (NOLAN, 2008, p. 290). Além disso, suas relevâncias 

também residem no fato de que,  juntos com estes desenvolvimentos 

                                                 
12

 Babbitt complementa muitas das informações presentes em “Some Aspects” nestes três 
artigos posteriores. Merece destaque em Babbitt (1960) a distinção do - então considerado 
como - sistema dodecafônico do sistema tonal, e a descrição matematica das operações de 
transposição, inversão, retrógrado e retrógrado da inversão (item 16, sessão 3); em Babbitt 
(1961) destaca-se a apresentação das condições para a classificação dos diversos tipos de 
combinatoriedade hexacordais possíveis no que diz respeito às suas capacidades de 
automapeamento e autocomplementação (combinatoriedade original, inversional, retrógrada 
e retrógrada-inversional), distinguindo a combinatoriedade absoluta da 
semicombinatoriedade através de uma série de expressões matemáticas (item 5); e em 
Babbitt (1962) a ideia da série de durações expandida no conceito de “Time-point” (item 15) 
e de uma  Combinatoriedade convertida dos domínios da altura ao parâmetro ritmo. 
13

 “mathematical foundations of the system of twelve pitch classes using the vehicles of set 
theory and finite group theory ”. 
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posteriores aqui apresentados (e outros não aqui presentes)  eles 

configuraram-se gradativamente “em uma Teoria de fato, mais abrangente e 

seguindo um modelo científico” (BORDINI, 2003, p. 16).    

Portanto, diante do que foi aqui apresentado podemos considerar 

“Some Aspects of Twelve-tone Composition” como o primeiro-mais-

completo-e-difundido-escrito-publicado sobre a Combinatoriedade, e, 

consequentemente, um dos cernes embrionários deste importante 

desenvolvimento teórico que perdura, através de colaborações constantes, 

da década de 1950 aos dias atuais: a Teoria Pós-tonal.  
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Solfejo maquínico instrumental: 
pensando e praticando a composição 
musical a partir da gestualidade físico-
corporal 

Gustavo Rodrigues Penha (UFMS; ECA/USP1) 
 

 
Resumo: Este artigo aborda algumas propostas composicionais, 
com foco na produção composicional do próprio autor, que se 
efetuam por meio de uma intensa atenção a modos de execução 
singulares de um determinado instrumento musical e ao 
acoplamento maquínico instrumentista-instrumento, a partir dos 
quais o processo composicional se realiza. Desenvolvendo a ideia 
de um solfejo maquínico instrumental, o artigo investiga a não 
subordinação das ações gestuais a outras dimensões do 
pensamento musical (como as dimensões rítmica, melódica e 
harmônica). Enquanto resultado, se verifica o destacamento e a 
autonomização de alguns planos expressivos dos instrumentos 
musicais e do acoplamento instrumentista-instrumento, por meio 
da observação de algumas soluções específicas de escrita para 
determinadas ações físico-corporais sobre os instrumentos. Se 
conclui então que a atenção à gestualidade físico-corporal é um 
elemento que possui uma fecunda potencialidade composicional e 
analítica, possibilitando aberturas a outros modos de conceber e 
pensar música. 
Palavras-chave: composição musical; escrita instrumental; 
solfejo;  

 
Title: Machinic instrumental solfeggio: thinking and practicing the 
musical composition from physical-corporal gestuality. 
Abstract: This paper discusses some compositional proposals, 
focusing on the own compositional production of the author, that 
are made by an intense attention to the singular modes of playing 
of a particular musical instrument and to the instrumentalist-
instrument machinic coupling, from which the compositional 
process happens. By developing the idea of a machinic 
instrumental solfeggio, the paper researches about the non-
subordination of gestural actions to others dimensions of the 
musical thought (as the rhythmic, melodic and harmonic 
dimensions). As results, it is verified the detachment and the 
autonomization of some expressive plans of the musical 
instruments and also of the instrumentalist-instrument coupling, 
through the observation of some specific writing solutions for 

                                                
1 Bolsista de Pós-Doutorado (CNPq). 
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particular physical-bodily actions on the instrument. It is concluded 
that attention to physical and corporal gesture is an element that 
has a fruitful compositional and analytical potentiality, allowing 
openings to other ways of conceiving and thinking music. 
Keywords: musical composition; instrumental writing; solfeggio; 

 

O solfejo é um dos aspectos mais importantes no processo de 
realização musical. Entretanto, o solfejo não se limita somente às suas 
tradicionais acepções, compreendido seja enquanto a realização de um 
canto que pronuncia os nomes das notas num processo de leitura de 
partitura, seja como uma disciplina mais ou menos conservatorial própria ao 
campo do saber musical. Por solfejo, numa acepção mais ampla, pode-se 
compreender a estrita relação entre uma lógica musical – quer seja 
composicional ou interpretativa – e seus respectivos efeitos perceptivos na 
escuta. É nesse sentido que os variados pensamentos musicais se 
caracterizam e se diferenciam, de acordo com a relação entre uma 
determinada lógica e os efeitos perceptivos que tal lógica produz. É também 
a partir de tal acepção mais ampla do conceito de solfejo que pode-se 
afirmar a existência de toda uma variedade de solfejos, tais como: solfejo 
espectral, solfejo concreto, solfejo heterofônico, solfejo dodecafônico, solfejo 
serial, solfejo estocástico, solfejo algorítmico, dentre outros. (PENHA, 2016, 
pp. 73-151) 

Do ponto de vista de algumas escritas instrumentais, pode-se 
também afirmar a existência de um solfejo instrumental que se caracteriza 
pela atenção à gestualidade físico-corporal como elemento determinante ao 
próprio processo compositivo. Trata-se de pensamentos musicais que veem 
no acoplamento instrumentista-instrumento um funcionamento maquínico 
amplamente fecundo à elaboração composicional. No repertório tonal, o 
solfejo instrumental idiomático e atento às singularidades instrumentais já se 
faz importante, mas ainda atua como que subordinado aos solfejos 
melódico, harmônico e rítmicos tradicionais que organizam a escrita. Por 
outro lado, em alguns casos da música dos séculos XX e XXI, o solfejo 
instrumental mostra-se mais potente, justamente por não se apresentar em 
uma relação de subordinação a outra dimensão do pensamento musical 
supostamente considerada hierarquicamente superior. É dessa maneira, por 
exemplo, que Helmut Lachemann trabalha na criação e consolidação de sua 
música concreta instrumental por meio de um cruzamento entre o solfejo 
concreto de Pierre Schaeffer, que estabelece escalas de traços qualitativos a 
partir de aspectos energéticos implicados nos sons, com um solfejo 
instrumental atento às singularidades dos modos de execução possíveis e 
improváveis de uma determinada prática instrumental. 
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Para a exploração desse solfejo instrumental, frequentemente se 
recorre à tablatura enquanto um suporte em que a escrita musical não se 
realiza tendo como referência o plano das alturas, mas antes sim se 
atentando a planos espaciais próprios de um instrumento ou de um 
determinado acoplamento instrumentista-instrumento. A escrita por tablatura 
era muito característica dos instrumentos de cordas dedilhadas 
renascentistas e barrocos, tais como alaúdes, guitarras e a teorba, mas não 
deixou de se desenvolver também em repertórios de outras famílias 
instrumentais, como os teclados2 e os sopros, e em práticas orientais, como 
do koto3 e do shakuhashi4 japoneses. Na escrita por tablatura são definidos 
tanto algumas sequências de posições ou digitações fixas, à maneira de 
uma sucessão de fotografias, quanto alguns modos específicos de 
movimentação corporal sobre os instrumentos, quer seja com os dedos, as 
mãos, os lábios, o arco. Os gestos físico-corporais sobre os instrumentos 
são assim mais ou menos detalhados nas tablaturas e dependem tanto dos 
planos espaciais físico-instrumentais que entram em jogo na escrita, quanto 
das variáveis e variações possíveis implicadas nesses planos.   

Apesar de ter se tornado rara na música ocidental já em meados do 
século XVIII, devido principalmente a seu distanciamento da prática dos 
instrumentos de cordas dedilhadas, a escrita por tablatura volta a ser 
utilizada mais amplamente a partir da segunda metade do século XX, 
adquirindo novas potências ao ser trabalhada no contexto das pesquisas 
atentas a estender os modos de execução e as possibilidades técnicas dos 
instrumentos musicais tradicionais. Lachenmann é um dos compositores que 
busca explorar essa escrita e que muito contribuiu para novas concepções 
desse solfejo instrumental, o que pode-se observar já em Trio fluido (1966) e 
temA (1968) mas que foi mais fortemente explorado em Pression (1969), 
para violoncelo solo, peça que abre novas dimensões expressivas do 
violoncelo já em sua própria escrita.  

Lachenmann qualifica seu próprio trabalho como “música concreta 
instrumental”, numa definição que faz clara alusão ao pensamento de Pierre 
Schaeffer, ao mesmo tempo que aponta para a especificidade da prática dos 
instrumentos musicais tradicionais. Da relação com a música concreta e com 
o solfejo concreto, não é somente a atenção ao ruído que interessa a 
                                                
2 Para alguns exemplos da escrita por tablatura para instrumentos de teclado, ver: SILBIGER et al., 
2004. Recomenda-se em especial a leitura dos capítulos “Introduction: The First Centuries of 
European Keyboard Music”, pp. 1-22, e “Germany and Netherlands”, pp. 147-234. 
3 Sobre alguns dos símbolos gráficos e dos modos de execução próprios à prática do koto, ver 
http://koto.sapp.org/kotospec/.  
4 BERGER,1969, pp. 32-72. 
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Lachenmann (2009a[2006], pp. 262-263), mas principalmente a atitude 
detalhista e experimental de seleção e organização dos materiais 
composicionais a partir dos traços qualitativos dos sons em sua 
singularidade. É sobretudo a atenção às variações e configurações 
energéticas dos sons que Lachenmann busca no solfejo concreto; aos 
modos de concebê-los a partir de suas anatomias e linhas de variação 
possíveis. É a própria corporeidade energética dos sons, tornada mais 
evidente com a pesquisa da música concreta, que é trabalhada 
composicionalmente por Lachenmann. Trata-se de uma concepção 
composicional que organiza, varia e dispõe formalmente os materiais a partir 
de escalas de qualidades sonoras estritamente ligadas aos aspectos 
energéticos implicados nos sons. Lachenmann, entretanto, não se limita, em 
sua prática composicional, a evidenciar os critérios tipomorfológicos 
definidos pela teoria schaefferiana, embora tenha efetivamente um interesse 
em isolar alguns aspectos da percepção. Seu interesse pelo solfejo concreto 
se dá pela potência de organização dos materiais a partir dos aspectos 
energéticos implicados na própria materialidade dos corpos sonoros 
envolvidos numa produção sonora. “No lugar de estrutura, eu poderia 
provavelmente dizer “anatomia”, a configuração sensível concreta das 
coisas” (LACHENMANN, 2009b[2001], p. 251). A corporeidade do som para 
Lachenmann, diferentemente da concepção acusmática de Schaeffer, não 
pode ser desvinculada da fonte sonora, pois é no acontecimento produtor de 
som, no encontro entre um estimulador, uma superfície vibratória e uma 
caixa de ressonância, que está implicada esta energia potencialmente 
composicional que é mais ou menos desperdiçada ou aproveitada por um 
solfejo concreto.  

“Eu tento a cada vez – pouco importa por qual manobra – conduzir 
a anatomia do acontecimento sonoro. Fazendo isso, eu busco – 
por métodos completamente pragmáticos e frequentemente como 
um jogo – aspectos isolados da percepção” (LACHENMANN, 
2009c[1988], p. 151.  

Do solfejo concreto, o que mais interessa a Lachenmann não é, 
portanto, somente a atenção à ruidosidade dos materiais, mas antes o 
trabalho composicional realizado a partir de definições de escalas de 
qualidades, não somente sonoras, mas também técnico-instrumentais, ou 
seja, a ideia de fazer emergir novas dimensões expressivas do próprio plano 
instrumental, de autonomizar novos pontos de vista tanto sobre o 
instrumento quanto sobre o acoplamento maquínico instrumentista-
instrumento, a partir de tomadas de consciência de escalas qualitativas 
implicadas na gestualidade físico-instrumental. É assim que Lachenmann faz 

4º
 e

nc
on

tr
o 

in
te

rn
ac

io
na

l d
e 

te
or

ia
 e

 a
ná

lis
e 

m
us

ic
al

4t
h 

in
te

rn
at

io
na

l m
ee

tin
g 

of
 m

us
ic

 th
eo

ry
 a

nd
 a

na
ly

si
s

270



	

emergir novas dimensões expressivas a partir de procedimentos de 
elaboração e variação musical (mais ou menos rápido ou lento, longo ou 
curto, alto ou baixo, acima ou abaixo, etc.) sobre os próprios movimentos 
corporais do músico. Se referindo ao modo como organizou os planos 
espaciais, ou as dimensões expressivas instrumentais, na escrita tablatural 
de Pression, para violoncelo solo, o compositor escreve o seguinte no 
prefácio da partitura: 

Exceto nos lugares em que as alturas estão notadas da maneira 
tradicional, a notação dessa peça não indica os sons, mas as 
ações do instrumentista, isto é, em qual região do instrumento a 
mão direita (arcada: bandeirolas que apontam para cima) e a mão 
esquerda (bandeirolas que apontam para baixo) devem operar. Os 
desenhos na margem esquerda e as outras indicações no texto 
musical servem como guia. Nos desenhos, a borda superior 
correspondem à base do corpo do instrumento; a borda inferior do 
desenho corresponde ao topo do corpo. (LACHENMANN, 1969, p. 
2)  

Ou seja, os planos espaciais do instrumento explorados nos 
diferentes trechos de Pression são determinados tanto por desenhos que 
indicam os pontos de vista sobre o instrumento, o arco e/ou a mão, tomados 
como referência “fotográfica” na escrita, quanto por textos que descrevem os 
locais e os modos de realização as ações. Vejamos alguns exemplos na 
tablatura da peça. Logo no início, há um desenho (Fig. 1) que apresenta um 
ponto de vista frontal do violoncelo, mostrando a região dos estandarte, 
cavalete e espelho do instrumento, acrescida de um desenho da mão 
esquerda ordinariamente posicionada sobre o espelho. Tal desenho 
determina portanto que o plano espacial a ser explorado neste trecho é 
aquele cobre a extensão das cordas desde a pestana mais próxima às 
cravelhas até a outra extremidade das cordas, na região entre o cavalete e o 
estandarte onde são presas as cordas. As linhas diagonais indicam, assim, 
movimentos ascendentes (em direção ao estandarte) e descendentes (em 
direção ao cravilhame) a serem efetuados pelas mãos ou pelo arco. Já as 
linhas retas na horizontal indicam o movimento se efetua com a mão fixa em 
uma só região. A peça se inicia então com a mão direita a executar uma 
longa arcada na primeira corda (I. Satie) e posicionada exatamente em cima 
do cavalete [Steg], enquanto que a mão esquerda desliza descendente e 
ascendentemente pelo espelho do instrumento em posição de harmônico 
(Fig. 1), num comportamento gestual que põe em variação a extensão dos 
glissandos, a sua velocidade, assim como a utilização das cordas em que os 
glissandos acontecem.  
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Fig. 1 - Trecho de Pression, para violoncelo solo, de Helmut Lachenmann. 

 

Ao longo da peça, Lachenmann toma como potencialmente 
propícios à exploração composicional diversos outros planos espaciais do 
instrumento5. É o que pode-se ver nos trechos em que a tablatura se refere a 
um ponto de vista sobre o instrumento observado numa diagonal, em que se 
mostra o cavalete em toda sua altura, assim como a superfície da região 
frontal da caixa de ressonância do instrumento. A ideia de Lachenmann 
neste trecho é justamente explorar ataques com o arco por baixo das cordas 
e por sobre a superfície das cordas, do cavalete e do tampo do instrumento 
(Fig. 2)6. Assim, sobre as primeira e quarta cordas (mais fáceis de serem 
atacadas com arco em ataques por baixo das cordas), são explorados 
ataques ricochetados [jeté] com a parte de madeira do arco [col legno] que 
variam seus pontos de ataque sobre as cordas para produzir sons de alturas 
diferentes. Já os ataques sobre o tampo e sobre o cavalete são realizados 
com um gesto de trêmulo que esfrega a crina do arco por sobre tais 
superfícies (Fig 2.).  

 
Fig. 2 - Trecho de Pression, para violoncelo solo, de Helmut Lachenmann 

 

O que interessa a Lachenmann é portanto o aspecto energético 
implicado na variedade gestual, sendo portanto característico de solfejo 
concreto instrumental a extrema atenção à experiência de nascimento, vida 
                                                
5 Há um interessante vídeo com uma performance de David Stromberg que evidencia alguns dos 
diferentes pontos de vista sobre o instrumento tomados como referência à tablatura, com seus 
respectivos planos espaciais implicados e explorados composicionalmente por Lachenmann, ver 
https://www.youtube.com/watch?v=y7Gzrake8nI  
6 No supracitado vídeo de David Stromberg, tal trecho se inicia aos 2’08” 
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e extinção de um som (LACHENMANN, 2009a[2006], p. 250). O importante 
a Lachemann é a potência composicional que os novos planos e pontos de 
vista do instrumento adquirem ao se autonomizarem enquanto dimensão 
expressiva, ao se tornarem expressivos, portanto. E é realmente 
experimentando, pesquisando, tateando, que se alcança tais destacamentos 
e autonomizações de novas dimensões expressivas instrumentais. É nesse 
sentido que Lachenmann chama a peça de um estudo para violoncelo 
(LACHENMANN, 2009[1995/2002], 204), tendo em vista a tematização do 
próprio aspecto energético implicado na gestualidade física-instrumental e 
em toda a sua variedade potencialmente explorável composicionalmente.  

  
Em meu próprio trabalho composicional, tenho também me atentado 

à gestualidade físico-corporal como um aspecto extremamente importante 
para a elaboração de uma peça. Frequentemente tomo algumas 
particularidades gestuais do acoplamento instrumentista-instrumento como 
ponto de partida para a escolha dos materiais e suas subsequentes 
elaborações e disposição temporal, não iniciando portanto uma composição 
a partir de um pensamento calcado sobre as notas musicais, mas antes sim 
sobre a motricidade de uma determinada ação instrumental. Como exemplo 
desse processo, na primeira parte da peça vento sob os dedos (2014), para 
flauta solo, busquei explorar os movimentos dos dedos acionando chaves e 
abrindo e fechando os furos do tubo da flauta principalmente sob dois 
aspectos: 1) trabalhando com movimentos rápidos dos dedos por meio de 
uma certa “ergonomia” de suas movimentações sobre o tubo do instrumento; 
2) ressaltando o potencial percussivo da movimentação dos dedos sobre o 
tubo da flauta, por meio de exagerados ataques dos dedos que evidenciam 
assim os sons, tão intencionalmente evitados pela técnica tradicional, das 
chaves do instrumento.  

Com relação à rápida movimentação dos dedos, a sua ergonomia se 
verifica no tipo de movimentação que os dedos realizam sobre o 
instrumento, em um contínuo processo de fechar os furos da flauta num 
movimento escalar linear que é pouco a pouco deformado por digitações 
menos convencionais com meio furos, que trazem consigo variações 
microtonais no plano das alturas (Fig. 3).  

Já no que diz respeito aos ruídos de chave, a ideia era explorar a 
própria energia sonora dos movimentos dos dedos sobre o tubo da flauta, 
energia que normalmente é desperdiçada sonoramente pela técnica 
tradicional. Entretanto, para o aproveitamento dessa energia sonora 
escondida no instrumento, uma outra gestualidade se faz necessária para 
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que se torne relevante a produção sonora dos sons de chave da flauta em 
uma sala de concerto, devido justamente ao imprescindível exagero dos 
ataques dos dedos, o que difere da gestualidade tradicional que atua 
cobrindo os furos do instrumento de forma a mais inaudível possível. Assim, 
se pensarmos nas categorias de gestos instrumentais propostas por Claude 
Cadoz (1999, pp. 52-62), pode-se dizer a exploração de sons de ruídos 
reconfigura, senão subverte, a cadeia gestual tradicional dos instrumentos 
de madeiras; pois se o movimento de cobrir e descobrir os furos da flauta é à 
priori caracterizado enquanto um gesto de modificação, por ter como função 
principal a alteração do comprimento da coluna de ar em vibração; com a 
exploração dos ruídos de chave tal movimento se transforma gestualmente, 
devido ao necessário exagero dos ataques dos dedos,  passando assim a se 
caracterizar enquanto um gesto de excitação, por também pôr o ar em seu 
entorno audivelmente em vibração.  
 

 
Fig. 3 – Trecho inicial de vento sob os dedos, para flauta solo, de Gustavo Penha 

 
É também nesse sentido de explorar audivelmente uma energia 

normalmente desperdiçada pela técnica tradicional, que Silvio Ferraz 
trabalhou a movimentação dos dedos da mão esquerda sobre o espelho do 
violoncelo em seu Ricercar terzo, ao solicitar ao instrumentista um exagero 
na ação de pressão dos dedos da mão esquerda para ressaltar seu 
potencial percussivo (Fig. 4). Este ataque percussivo mais forte e exagerado 
dos dedos da mão esquerda produz uma gestualidade diferente do que o 
simples pressionar os dedos sobre as cordas do violoncelo, subvertendo 
aquilo que seria um gesto comum de modificação, que altera o comprimento 
da corda vibrante do violoncelo, em um gesto percussivo de excitação. 

 
Fig. 4 - Trecho inicial de Ricercar terzo, para violoncelo solo, de Silvio Ferraz 
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Em farfalhando (2015), outra peça minha composta para sax 

barítono e eletrônica em tempo real, busquei explorar a ideia de dissociação 
entre as ações realizadas pelo aparelho fonador – de ataque e articulação 
dos sons e sustentação das colunas de ar – e as ações realizadas pelos 
dedos, que têm, por sua vez, sua potencialidade percussiva autonomizada e 
também explorada composicionalmente. Entretanto, diferentemente de vento 
sob os dedos (2014), para flauta solo, em farfalhando (2015), a ideia era 
trabalhar a intensidade dos ruídos de chaves em contraponto a e dissociado 
de a intensidade dos gestos de sopro. Sendo assim, fui pesquisar um modo 
de escrita que contribuísse para essa exploração e elaboração 
composicional de ações instrumentais dissociadas nos instrumentos de 
sopros. Nesse processo de pesquisa, encontrei um exemplo interessante de 
um modo de escrita em um pequeno trecho da peça Unity Capsule, para 
flauta solo, de Brian Ferneyhough, em que uma linha abaixo do pentagrama 
é posta para indicar a movimentação rítmica e a intensidade dos ruídos de 
chave [key-noise] (Fig. 5).  

 
Fig. 5 – Trecho de exploração de ruídos de chaves em Unity Capsule,  

de Brian Ferneyhough (1976, p. 2) 
 

Assim, me utilizei desse recurso de escrita explorado por 
Ferneyhough, mas de um modo diferente, visto que tracei a linha referente 
aos ruídos de chave abaixo do pentagrama não somente em um pequeno 
trecho, como Ferneyhough o fez, mas sim ao longo de todas as partes da 
peça em que há uma rápida movimentação dos dedos das mãos do 
saxofonista (Fig. 6). Toda a primeira parte da peça é organizada de modo 
que os dedos gradualmente fechem os furos do tubo do instrumento, 
começando portanto em uma região em que a maior parte das chaves 
permanece aberta e se direcionando pouco a pouco para a região em que o 
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tubo fique completamente coberto nas laterais. Ao longo desse processo, 
frequentemente são explorados trilos entre duas chaves ou pequenos gestos 
que se repetem de alternância de três, quatro ou cinco digitações diferentes, 
produzindo assim breves motivos gestuais que aparecem e desaparecem ao 
longo da peça. A escrita das digitações no saxofone, compreendidas como 
elementos de uma tablatura, são frequentemente notadas acima das notas 
resultantes, de modo a demonstrar mais claramente ao instrumentista o 
caminho gestual pensado e elaborado composicionalmente (Fig. 6.). 

 
Fig. 6 - Início de farfalhando, para sax barítono e eletrônica, de Gustavo Penha 

 

Por fim, um outro exemplo de uma escrita atenta à gestualidade em 
minhas próprias composições pode ser encontrada em presque un murmure 
sans son (2014), para quatro percussionistas e eletrônica em tempo real. 
Nessa peça, busquei explorar uma escrita para percussão que utilizasse de 
ações gestuais executadas exclusivamente por ataques com os dedos – 
denominado também finger-style playing (BRINDLE, 1991, p. 24) –, 
deixando de lado os ataques com baquetas, em busca de sons mais 
intimistas das percussões. Por não ser uma técnica de execução 
amplamente explorada na escrita instrumental (BRINDLE, 1991, p. 24) a 
ponto de haver soluções de escrita mais estabelecidas ou padronizadas, tive 
que desenvolver um sistema de notação que possibilitasse uma boa 
exploração da variedade de elementos implicada nos ataques e 
abafamentos possíveis com os dedos e com as mãos (Fig. 7). Sendo assim, 
uma das soluções encontradas foi a de separar a escrita de cada uma das 
mãos na notação, me servindo para isso de dois sistemas sobrepostos, tal 
como na escrita convencional para instrumentos de teclados, indicando a 
movimentação da mão direita em um sistema superior e o da mão esquerda 
em um sistema inferior. Os dedos, tal qual na prática pianística, foram 
numerados de 1 a 5: 1 = polegar; 2 = indicador; 3 = médio; 4 = anelar; 5 = 
mínimo. A partir dessa numeração, explorei gestos lineares de movimentos 
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de dedos do tipo 5-4-3-2-1 ou 4-3-2 ou 3-2-1, com os quais é possível a 
realização de fluxos sonoros rápidos (Fig. 7). Também o ponto de contato do 
dedo foi explorado composicionalmente, definindo ataques com as unhas, a 
ponta dos dedos ou a polpa dos dedos. Os abafamentos também foram 
detalhados se realizados com a palma da mão (EM - ettoufer avec la main) 
ou com o polegar (EP – ettoufer avec le pouce), assim como a força da 
pressão sobre a pele para na ação de abafar (+ ou -). Trata-se portanto de 
uma escrita que buscou se atentar à motricidade da execução instrumental 
para estabelecer escalas de variedades gestuais e sonoras a partir das 
quais os materiais foram escolhidos, elaborados e dispostos temporalmente. 

 
Fig. 7 - Trecho inicial da parte do terceiro percussionista em presque un murmure sans son, 

para quatro percussionistas e eletrônica em tempo real, de Gustavo Penha 

 

Considerações finais 
O que interessa nessa concepção de um solfejo maquínico 

instrumental é o desenvolvimento de uma escrita que busca autonomizar 
determinados comportamentos sensório-motores implicados nas diferentes 
práticas musicais instrumentais para elaborá-los composicionalmente a partir 
de lógicas operacionais que tornam a escrita na partitura indissociável das 
singularidades do instrumento para o qual ela é pensada. Nesse 
pensamento composicional, a escrita e a gestualidade instrumental não 
atuam mais subordinadas a outras dimensões do pensamento musical que 
seriam hipoteticamente superiores hierarquicamente, mas antes estão em 
um nível igual de importância na organização composicional para com essas 
dimensões. Além disso, trata-se de um modo de conceber a composição 
musical que não se define pela necessidade de uma organização das alturas 
à priori para acontecer, mas sim se realiza a partir da gestualidade físico-
corporal, possível ou improvável, própria a uma prática instrumental. Por fim, 
trata-se também de um modo de pensar a música que pode ser aplicado à 
análise musical em busca de compreender como as ações gestuais do 
instrumentista são elaboradas e exploradas composicional e 
performaticamente. 
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Análise cadencial de variantes polifônicas do 
motto de “Miserere mei, Deus” de Josquin com 
base em cláusulas harmônicas de Burmeister 
 

Fernando Luiz Cardoso Pereira (IA-UNESP) 
 
Resumo: O objetivo do presente trabalho é analisar as diversas 
estruturas cadenciais que emergem do motto de "Miserere mei, 
Deus" de Josquin ao longo de suas vinte e uma repetições, visando 
corroborar as conclusões de Patrick Macey sobre a organização 
estrutural do moteto. Previamente à análise, uma tipologia 
cadencial com base em tratadistas de época é apresentada, 
incluindo cláusulas harmônicas de Burmeister, das quais uma – a 
clausula octophona – teve seus componentes melódicos atribuídos 
para viabilizar sua aplicação em análise de cadências plagais. Os 
resultados da análise por cláusulas harmônicas foram cruzados 
com o número de vozes em cada seção polifônica do motto e com 
o tipo de conexão entre sentenças e refrões, revelando um padrão 
de articulação um pouco mais complexo que o sugerido por Macey 
mas que, contudo, não distoa deste. Assim, foi possível confirmar 
não só os subgrupos temáticos de Macey, mas também a 
aplicabilidade de novas ferramentas desenvolvidas para este tipo 
de análise. 
Palavras-chave: Moteto. Josquin. Salmos. Análise. Burmeister. 

 
Title: Cadential analysis of polyphonic variations on Josquin’s 
“Miserere mei, Deus” motto based on Burmeister’s harmonic 
clausulae 
Abstract: The main goal of this work is the analysis of the varied 
cadential structures that emerge from Josquin’s “Miserere mei, 
Deus” motto through its twenty one repetitions, in order to confirm 
Patrick Macey’s conclusions about the motet’s structural 
arrangement. Prior to this analysis is presented a cadential typology 
based on ancient theorists, including Burmeister’s harmonic 
clausulae, one of which – clausula octophona – had its melodic 
components assigned, allowing its use in plagal cadence analysis. 
Cross-relation of harmonic clausulae analysis data with the number 
of polyphonic voices over the motto and with the kind of conection 
between sentences and chorus revealed an articulation pattern a 
little bit more complex than that of Macey, but not in disagree with it. 
So, this confirms not only Macey’s thematic subgroups, but either 
the applicability of new tools for this kind of analysis. 
Keywords: Motet. Josquin. Psalms. Analysis. Burmeister. 
 

1. Introdução 
 
“Miserere mei, Deus” é um dos sete salmos penitenciais do velho 

testamento e representa a súplica do rei Davi pela misericórdia divina de seus 
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pecados. Tal texto, ao final do século XV, ganhou uma conotação distinta nas 
mãos do frei Girolamo Savonarola (1452-1498) em suas meditações sobre os 
salmos 30 e 50, refletindo sua contrição frente à sua tortura e iminente 
execução, após ser preso em Florença por pregar contra o Papa Alexandre 
VI (MACEY, 1983, pp. 422-425).  

Savonarola tornou-se um destacado líder em Florença, após Piero de’ 
Medici (o Desafortunado) abandonar a cidade na iminência do ataque do 
exército francês de Carlos VIII em seu caminho à Nápolis, mas que por 
intermédio de Savonarola livrou Florença do saque. Em Ferrara, sua influência 
foi assimilada pelo religioso Duque Ercole I d’Este, que tentou interceder sobre 
a condenação de Savonarola à forca e à fogueira, mas sem sucesso (MACEY, 
idem). Resignado, Ercole I d’Este pode ter planejado uma reverência a 
Savonarola após sua morte, inspirado por sua popular meditação Infelix ego 
sobre o salmo 50, encomendando um arranjo a Josquin Desprez (que serviu 
à corte ferrarense entre 1503 e 1504). Tal arranjo, contudo, baseou-se no 
próprio salmo 50 no lugar da meditação de Savonarola (MACEY, ibidem, pp. 
448-449), evitando conflitos com o Papado e possíveis restrições deste a 
Ferrara, a exemplo do que se sucedeu a Florença, tendo em vista o detrimento 
de ambas as cidades com Roma. 

O moteto elaborado por Josquin para o salmo 50 é único em sua 
estruturação global, devido à repetição do soggetto “Miserere mei, Deus” ao 
final de cada um dos dezenove versos do salmo, e também pelo arranjo 
polifônico particular de cada um deles. Tal estrutura reflete ainda aquela da 
meditação Infelix ego (cujos versos são seguidos periodicamente pela 
expressão ‘Miserere...’), em uma referência direta a Savonarola, intencionada 
pelo duque Ercole I d’Este ou pelo próprio Josquin (MACEY, ibidem, pp. 449-
451).  

O caráter simbólico deste moteto é discutido por diversos autores, 
entre eles Elders, que aponta a divisão dos dezenove versos do salmo em 
sete, sete e cinco ao longo do ciclo tríptico de Josquin, onde cada verso é 
seguido do soggetto “Miserere mei, Deus” como um refrão, conferindo ao 
arranjo o caráter de litania.  Os versos 1 e 13, ademais, são interpostos por 
um refrão adicional no arranjo, aumentando o número de ocorrências do 
soggetto para vinte e uma. O moteto é arranjado a cinco vozes, sendo 
reservado ao tenor primus o papel de “recitar as sílabas do refrão na mesma 
altura, exceto pela inflexão da primeira sílaba de ‘Deus’” (ELDERS, 2013, p. 
145), enquanto as outras quatro vozes são arranjadas de forma distinta a cada 
verso, contrabalanceando o caráter obstinado do soggetto (ELDERS, idem). 
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O soggetto ainda passa por dois tipos de tratamento: por transposição 
per gradus em modo descendente na prima pars (de e’ para e), ascendente 
na seconda pars (de e para e’) e novamente descendente na tertia pars (de e’ 
para a); e por diminuição métrica, na seconda pars, onde ocupa uma extensão 
de três breves, metade do observado nas partes prima e tertia, onde ocupa 
similarmente seis breves, segundo DeFord (2015, p. 329), que trata este 
soggetto ostinato como um motto. 

Uma extensiva análise motívica para este moteto é desenvolvida por 
Macey (2000, pp. 492-523) que, ao considerar quatro motivos melódicos 
estruturantes desta peça, identifica a segmentação de cada uma das três 
partes do ciclo em três subgrupos, por força de suas relações motívicas e de 
‘evidentes cadências internas’ que separariam tais grupos. Isto resultaria na 
distribuição dos sete versos na prima pars em subgrupos de dois, dois e três 
versos, e na seconda pars de forma inversa (três, dois e dois); já na tertia 
pars, os versos se agrupariam em um, três, e um. Considerando ainda a 
subdivisão dos versos 1 e 13 pela interposição de um refrão adicional, tanto 
prima como seconda pars se reorganizam similarmente em subgrupos com 
três, dois e três refrões, cada um acomodando oito repetições do motto 
(MACEY, 2000, p. 496).  

Ainda considerando o detalhamento do autor no tratamento motívico 
deste moteto, não se observa neste estudo um aprofundamento na avaliação 
do perfil cadencial do moteto, o que motivou a presente análise. A seguir, uma 
tipologia cadencial variada, que servirá de base para as análises cadenciais, 
é discutida. 

2. Tipologia cadencial 
A evolução das cadências até o século XVI tem como principal 

estereótipo a resolução de sexta para oitava, como parte das regras de 
contraponto para a conclusão de uma dada oração. Já na segunda metade 
do século XVI, a estrutura da cadência é otimizada pelos polifonistas franco-
flamengos na escrita a quatro vozes (a voce piena). Seus movimentos 
estereotípicos são descritos como clausula ou cadenza por tratadistas 
diversos, mas aqui será aplicada a terminologia utilizada por Meier (1988, pp. 
91-93) para cláusulas melódicas cantizans, altizans, tenorizans e basizans, 
como no modelo a voce piena do Exemplo 1. Estas cláusulas, contudo, podem 
ocorrer sob inversão de vozes, não sendo incomum que uma cláusula 
cantizans ocorra, por exemplo, na voz do bassus. 
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Ex. 1 – Modelo a voce piena. Movimentos estereotípicos cantizans, altizans, 
tenorizans e basizans em suas vozes originais. 

A cadência também se caracteriza por sua estrutura polifônica e pelo seu tipo 
de resolução, podendo-se adotar as terminologias clausula ou cadenza, 
respectivamente, para cada uma delas. A presença de um cantizans 
sincopado a caracteriza como clausula formales, em contraste com a clausula 
simplex sem síncopa, segundo a tradição alemã (SCHMALZRIEDT, 1996, p. 
173). Na presença do basizans, a cláusula é perfecta, sendo do contrário 
semiperfecta, segundo o Praeceptae musicae poeticae de Gallus Dressler 
(1563, pp. 138-148). Do ponto de vista da resolução, é possível distinguir a 
cadenza imperfetta da perfetta, caso se obtenha uma quinta ou uma terça, em 
vez de uma oitava, segundo Gioseffo Zarlino (1558), que ainda utiliza os 
termos fuggita quando um dos movimentos tem sua resolução interrompida 
ou desviada, e plagale, quando o movimento do bassus se dá por quarta 
descendente ou quinta ascendente. Já no tratado Musica poetica, de Joachim 
Burmeister (1606, pp. 35-38), tanto estrutura como resolução são 
contemplados em suas três ‘cláusulas harmônicas’: triphona, hexaphona e 
octophona. Burmeister adota como referência os intervalos de terça, sexta ou 
oitava prévios à resolução e encerrados entre o cantizans sincopado e a voz 
mais grave (basis), de tal forma que, se o basizans está envolvido, a cláusula 
será triphona, e na sua ausência, será hexaphona, mas desde que a resolução 
cantizans–tenorizans (C-T daqui por diante) seja perfetta (ou seja, em oitava); 
já a cláusula octophona é de certa forma uma novidade no métier de 
tratadistas antigos, suprindo a ausência de uma cláusula própria para a 
cadenza plagale, contudo sob a convenção da síncopa na voz aguda. O 
dispositivo de Burmeister é dos mais engenhosos (movimento cantizans 
adicionado ao quinto grau de uma cadência plagal), porém pouco 
representativo de exemplos musicais de sua época. Nota-se que a cláusula 
octophona consiste na relação de oitava entre o C do bassus e o c do 
discantus (Fig. 1), que se resolvem em um intervalo de quinta. Tal movimento, 
contudo, não é representativo de uma resolução plagal como a do Exemplo 2, 
onde se observa, de fato, a resolução da oitava em um intervalo de terça, 
ainda que sem síncopa no cantizans. Contudo, a atribuição dedutiva destes 
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movimentos é bastante útil para os fins analíticos deste trabalho, de forma que 
serão admitidas aqui as relações apresentadas no Exemplo 2, onde o 
movimento de uníssono é deduzido como altizans e, por exclusão, aquele em 
direção ao quinto grau do tom resta ao tenorizans. 
 

 
 

Fig. 1 – Cláusula octophona. O movimento cantizans sincopado é representado 
por d–dc d. O intervalo representativo da cláusula (3+3+4)1 ocorre entre o C do 

bassus e o c do discantus em síncopa (BURMEISTER, ibidem, p. 37). 
 

 
Ex. 2 – Atribuição dedutiva dos movimentos cantizans, altizans, tenorizans e 

basizans (Cz, Az, Tz e Bz) em uma clausula octophona. 

 
 

A resolução de sexta para oitava ainda se distingue em casos onde a 
sexta é maior ou menor, como nas cadências frígia e dória, respectivamente. 
Ambas efetuam movimento de tom inteiro ascendente para uma das vozes, 
mas contrastam significativamente com as resoluções em c ou f onde tal 
movimento ascendente é reservado ao intervalo de meio-tom. Contudo, 
inflexões cromáticas são permitidas na resolução modal para que prime a 
sexta maior sobre a menor, minimizando o deslocamento para o intervalo de 
oitava. Assim, o intervalo de sexta menor da cadência dórica pode ser 
promovido a sexta maior de duas formas: 1) por inflexão de E a E@ ou 2) por 

                                                
1 Como notado por Rivera (BURMEISTER, 1993, p.119), a leitura correta da última linha 
numérica nesta figura é 8 3 8, em vez de 8 8 7. 
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inflexão de c a c#. No primeiro caso, se caracteriza uma cadência do tipo frígia 

(por ser própria a este modo), mas no segundo caso a resolução seria 
semelhante àquelas para os tons de c e f. Tal resolução é denominada vera, 
o que se justifica por sua ocorrência majoritária e em diversos tons no 
repertório. Fixam-se assim três tipos de resoluções modais: dórica, frígia e 
vera (CASTILHO, 2010, pp. 7-12), sendo determinadas ou não por inflexão 
cromática (musica ficta, na maioria dos casos), e representadas a seguir no 
quadro a segui (Ex. 2). 

 

 
Ex. 2 – Resoluções cadenciais dos tipos dórica, frígia e vera, sob inflexão ficta 

ou não. 

Ainda que não seja possível estipular um ‘ranking’ definitivo de 
efetividade cadencial (especialmente com base em sua estrutura absoluta) 
que responda por seu uso ao longo de uma obra polifônica, convenções de 
tratadistas do século XVI como Cochlaeus, Ornitoparchus, Aaron, Vicentino, 
Zarlino, Dressler, Pontio, Tigrini, Montanos e Artusi, entre outros 
(SCHMALZRIEDT, op. cit., p. 165) apontam a clara função da cadência em 
articular o arranjo musical em semelhança ao texto, por meio de cadências 
‘completas’ ao fim de sentenças e ‘incompletas’ ao longo delas; mas, a partir 
deste ponto, os tratadistas selecionam aspectos díspares para julgar 
cadências como próprias (ou não) ao modo ou ao final de uma peça. A 
manipulação de parâmetros cadenciais diversos como estrutura polifônica 
(plena, perfeita ou semiperfeita), tipo de resolução (vera, frígia, dória ou 
plagal), completude (completa ou fuggita), tom de resolução (próprio, regular 
ou per transito), relações silábicas na cadência (concorrentes ou oblíquas) e 
tipo de conexão entre segmentos (imbricação, elisão ou justaposição) são 
determinantes na estrutura musical, criando movimentos de gradação em 

4º
 e

nc
on

tr
o 

in
te

rn
ac

io
na

l d
e 

te
or

ia
 e

 a
ná

lis
e 

m
us

ic
al

4t
h 

in
te

rn
at

io
na

l m
ee

tin
g 

of
 m

us
ic

 th
eo

ry
 a

nd
 a

na
ly

si
s

284



 

	

direção às importantes articulações como as cadências escalonadas 
observadas em análises de motetos renascentistas (NOGUEIRA, PEREIRA, 
2017, pp. 121-127), criando arquétipos que, de certa forma, determinam tal 
‘ranking’.  

3. Análise cadencial de “Miserere mei Deus” 
Para os fins desta análise, o texto do salmo 50 foi ordenado não 

segundo seus dezenove versos, mas sim pelas vinte e uma sentenças do 
moteto, intercaladas pelo motto, em acordo com as observações supracitadas 
de Elders, Deford e Macey, e organizadas por ocorrência em cada uma de 
suas pars. Quanto à estrutura do motto, deve se ater tanto à sua forma 
isolada, ou seja, melódica, como à sua estrutura polifônica, aqui aludida como 
‘refrão’. 

Uma observação preliminar ao longo do moteto aponta para três 
situações particulares da articulação ao nível textual: articulações internas a 
cada sentença; em intersecções entre sentença e refrão; e, inversamente, em 
intersecções entre refrão e sentença. O primeiro tipo reflete articulações do 
próprio texto como ‘vírgula’ e ‘dois pontos’, ou eventuais repetições motívicas 
por processo de imitação. O segundo tipo é mais específico para a terminação 
do verso propriamente dita (‘ponto final’), ao mesmo tempo que exerce 
influência sobre a conexão com a estrutura polifônica do refrão. Por fim, o 
terceiro tipo tem função dinâmica, na medida em que controla a intensidade 
por meio do número de vozes envolvidas no processo e o tipo de movimento 
que executam; contudo, tal estrutura é consequente do tom do motto. As 
‘conexões’ entre sentença e refrão (e vice versa) podem se dar ainda por 
imbricação (quando um se inicia previamente ao fim do outro), elisão (entre a 
resolução cadencial e a primeira sílaba da sentença ou do refrão) ou 
justaposição (quando a entrada de um ocorre em algum momento após uma 
cadência). No Esquema 1, a seguir, é mostrado o padrão de conexões entre 
sentenças e refrões nas três partes.   
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 I refrão II refrão III refrão IV refrão V 
prima imbric. imbric. elisão justap. elisão justap. elisão justap. 
pars                 

 V refrão VI refrão VII refrão VIII refrão  
 elisão justap. elisão justap. elisão elisão elisão  

 I refrão II refrão III refrão IV refrão V 
seconda imbric. elisão justap. imbric. justap. justap. elisão imbric. 

pars                 
 V refrão VI refrão VII refrão VIII refrão  
 elisão justap. justap. imbric. elisão elisão justap.  

 I refrão II refrão III refrão IV refrão V 
tertia imbric. justap. elisão justap. elisão justap. elisão imbric. 
pars                 

 V refrão        
 justap.        

 
Esq. 1 – Conexões entre sentenças (I a VIII) e refrões, por meio de 

imbricações, elisões e justaposições. 

O refrão pode ser avaliado em aspectos quantitativos ou qualitativos. 
No primeiro caso, nota-se um número variável de vozes que sempre 
acompanham o motto melódico, única voz que se preserva ao longo de todos 
os refrões (Tab. 1). 

 
 

prima pars seconda pars tertia pars 
refrão C A M T B refrão C A M T B refrão C A M T B 

I   x x x I x x x   I  x x x x 
II x x x x x II   x x x II x x x x x 
III  x x x x III x x x x x III  x x x x 
IV x x x x x IV  x x x x IV x x x x x 
V x x x x x V  x x x x V x x x x x 
VI x x x x x VI  x x x x 
VII x x x x x VII x x x   
VIII x x x x x VIII x x x x x 

 
Tab. 1 – Distribuição de vozes nos refrões de “Miserere mei, Deus”. C - cantus; 

A - altus; M - motto; T - tenor; B - bassus 

Em cada motto polifônico, a estrutura da cadência é quase que via de 
regra um ajuste à inflexão do motto melódico, cujo movimento de grau 
conjunto descendente pode mimetizar movimentos melódicos tenorizans 
(completo) ou altizans (fuggita) segundo cláusulas harmônicas triphona ou 
hexaphona (ambas com resolução perfeita, ou seja, em oitava), ou ainda 
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octophona (com resolução imperfeita, em quinta ou terça), onde também lhe 
caberia o movimento cantizans (fuggita e simplex, contudo). Tais cadências 
vinculadas à inflexão do motto ocorrem na Tabela 2 em negrito; cadências 
associadas ao refrão mas, contudo, independentes desta inflexão, ocorrerem 
sem destaque, posicionadas antes ou depois da esperada cadência do motto. 
Nesta tabela, tanto a natureza das cláusulas harmônicas como sua resolução 
são identificadas. 

 
Tab. 2 – Cláusulas harmônicas hexaphona (hex.), triphona (tri.) e octophona 

(oct.) nos refrões de “Miserere mei, Deus” e seus tipos de resolução. *cadência 
escalonada. 

 As correlações entre motto e cláusulas melódicas são descritas 
a seguir, nas Figuras 2, 3 e 4, referentes às três partes do moteto, e incluem 
o tom de resolução das cláusulas. Na fonte primária utilizada para ilustrar tais 
cláusulas, o motto é configurado como ‘tenor secundus’ (PETRUCCI, 1519). 

 
Fig. 2 – Miserere mei Deus, motto e cláusulas na prima pars (PETRUCCI, 

1519). 
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Fig. 3 – Miserere mei Deus, motto e cláusulas na seconda (PETRUCCI, 1519). 

 

 
Fig. 4 – Miserere mei Deus, motto e cláusulas na tertia pars (PETRUCCI, 

1519). 
 

4. Conclusão 
Algumas observações importantes, deduzidas das análises aqui 

apresentadas, são a seguir elencadas. Primeiramente, as relações de 
justaposição identificadas no Esquema 1 parecem corroborar a divisão 
proposta por Macey de cada pars em três subgrupos (I-II-III / IV-V / VI-VII-VIII 
para as duas primeiras partes e I / II-III-IV / V para a última parte). Pelo menos 
duas relações de justaposição intensa (em negrito) representam 
segmentações no meio do texto provocadas por um sonoro bloco de vozes; 
outras, menos intensas, coincidem com os pontos indicados por Macey, 
exceto ao fim da tertia pars, quando se esperava mais uma relação de 
justaposição entre IV e V. 

A análise quantitativa de vozes da Tabela 1 também corrobora alguns 
pontos onde a justaposição é fraca, como na definição do primeiro subgrupo 
I-II-III na prima pars. O mesmo acontece na seconda pars, reforçando ainda 
mais a justaposição intensa com o que segue. 
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Adicionalmente, a disposição de cláusulas harmônicas no início da 
prima pars certifica a fragmentação do seu primeiro subgrupo, que se conclui 
com uma cláusula hexaphona em a. Cadências em c e d ao longo do moteto 
parecem configurar o modo hipoeólico, justamente o indicado para esta peça 
por Glarean (1547) no Dodecachordon. 

A análise cadencial tem se revelado um útil instrumento para a 
determinação da estruturação musical, seja sobre material desconhecido ou 
já estudado. Mais do que discutir e certificar as análises de Macey, é 
visivelmente importante a aplicação sistemática da ferramenta sobre obras tão 
elegantemente construídas como “Miserere mei, Deus”, no sentido de 
esclarecer os limites e o escopo do método. Após uma adaptação do 
entendimento comum de cláusulas melódicas para a cláusula octophona, foi 
possível alcançar resultados palpáveis para este empreendimento, o que 
demonstra o quanto ainda é necessário discutir-se a aplicação de conceitos 
teóricos dos séculos XV e XVI em análises sobre a música deste período por 
mentes de nossa atualidade.  
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Elementos tonais e pós-tonais na 
canção Uma flor quebrada, de Ernst 
Mahle: relações com o texto e 
implicações na performance

Eliana Asano Ramos (UNICAMP)
Maria José Dias Carrasqueira de Moraes (UNICAMP)

Resumo: Esta comunicação tem como objetivo principal
apresentar uma análise da canção Uma flor quebrada, do
compositor brasileiro de origem alemã Ernst Mahle (1929-), com
enfoque na interação entre elementos tonais e pós-tonais,
buscando relações com o texto e implicações na performance.
Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado, finalizada e
financiada pela FAPESP, cujo objetivo principal é uma
investigação da escrita pianística nas canções deste compositor.
O modelo de análise é derivado de Stein e Spillman (1996), cujo
proposto para a análise dos Lieder está baseado na interação
texto e música. Considerando que Mahle emprega uma linguagem
musical abrangente, combinando elementos tonais e pós-tonais,
optou-se por uma análise musical baseada em Kostka (2006) e
Straus (2013), com aplicação da teoria dos conjuntos no exame
das estruturas pós-tonais. O exame dos dados resultantes das
análises permitiu a verificação de elementos peculiares na escrita
musical do compositor e ofereceu subsídios para uma
performance das canções, registrada em CD anexo à tese. O
trabalho contribui para a pesquisa acadêmica e para o
alargamento da bibliografia existente, propondo uma reflexão
sobre a análise e interpretação da canção de câmara brasileira
dos séculos XX e XXI a partir do estudo das obras de Ernst Mahle.
Palavras-chave: Música brasileira. Canção de câmara brasileira.
Análise e performance. Canto e piano. Ernst Mahle.

Title: Tonal and post-tonal elements in the song Uma flor
quebrada, by Ernst Mahle: relations with the text and implications
in performance
Abstract: This communication has as main objective to present an
analysis of the song Uma flor quebrada by Brazilian composer with
German origin Ernst Mahle (1929-), with focus on the interaction
between tonal and post-tonal elements, looking for relationships
with the text and implications in performance. This work is part of a
doctoral research, finished and supported by FAPESP, whose
main objective is to investigate the composer's pianistic writing.
The model of analysis derives from Stein e Spillman (1996), whose
model for the analysis of Lieder considers the interaction of text
and music. Since Mahle employs a pluralistic musical language
that combines tonal and post-tonal elements, the music analysis is
based on Kostka (2006) and Straus (2013), with set theory
employed in the exam of the post-tonal structures. The resulting

4º encontro internacional de teoria e análise m
usical

4th international m
eeting of m

usic theory and analysis

ECA/USP, São Paulo (7-9/jun/2017)

291



data allowed us to delve into particular aspects in the composer's
pianistic writing and offers subsidies for the performance of the
songs that were recorded, and appear on attached CD. The work
contributes to the academic research and to enlarge the existing
bibliography, by proposing a reflection on the interpretation of the
Brazilian chamber songs of the 20th and 21st centuries, based on
the study of Ernst Mahle's works. 
Keywords: Brazilian music. Brazilian chamber music. Analysis and
performance. Voice and piano. Ernst Mahle.

Esta comunicação é parte de uma tese de doutorado intitulada “A
escrita pianística nas canções de Ernst Mahle” (RAMOS, 2016), finalizada e
financiada pela FAPESP, cujo objetivo principal é uma investigação da escrita
pianística nas canções para voz e piano de Ernst Mahle, tendo como
referência as suas vinte e seis canções para voz e piano com texto secular,
escritas entre 1961 e 2014. As análises permitiram a verificação de elementos
característicos na escrita pianística do compositor e ofereceram subsídios
para uma performance das canções, registrada em CD anexo à tese. Nesta
comunicação, será apresentada uma análise de uma das canções, Uma flor
quebrada, com poema de Cecília Meireles (1901-1964).

Segundo Castro, Borghoff e Pádua (2003, p. 75), a escassez de
bibliografia específica e a dificuldade de acesso a partituras foram fatores que
tiveram grande efeito na desvalorização da canção de câmara brasileira ao
longo dos anos. Para as autoras, cabe aos intérpretes e pesquisadores o
interesse pelo repertório, buscando “uma prática contínua de estudos e de
divulgação da canção brasileira” (CASTRO; BORGHOFF; PÁDUA,  2003, p.
76), a fim de que este cenário seja revertido. Esta pesquisa, portanto,
justifica-se pela contribuição que oferece para a incipiente pesquisa
acadêmica, colaborando para a divulgação da música brasileira e para o
alargamento da bibliografia existente, propondo uma reflexão sobre a
interpretação da canção de câmara brasileira dos séculos XX e XXI. Os
resultados obtidos oferecem subsídios para novas pesquisas e colocam à
disposição de outros pesquisadores uma parte expressiva dentro da
produção musical de Ernst Mahle.

1. Ernst Mahle
Nascido em Stuttgart, na Alemanha, em 1929, Mahle está no Brasil

desde 1951, tendo adotado a cidadania brasileira em 1962. Na Europa,
recebeu sólida formação em harmonia e contraponto do compositor austríaco
Johann Nepomuk David (1895-1987). No Brasil, deve a sua formação ao
também alemão Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005), com quem veio a
tomar contato com o concretismo, o dodecafonismo e a música eletrônica, e
de quem se tornou assistente durante algum tempo. Em algumas de suas idas
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à Europa, estudou composição com Ernst Krenek (1900-1991), Olivier
Messiaen (1908-1992) e Wolfgang Fortner (1907-1987), além de regência
com Lovro von Matacic (1899-1985), Hans Müller-Kray (1908-1969) e Rafael
Kubelík (1914-1996). Sua vasta obra abrange mais de duas mil composições,
incluindo música original e arranjos, principalmente utilizando melodias
folclóricas de diferentes países. Estão incluídas composições para vários
instrumentos solo, música de câmara para diferentes conjuntos, obras para
coro e orquestra, grande parte delas de cunho pedagógico, além de sinfonias,
balés e óperas. De 1961 a 2014, o compositor escreveu vinte e seis canções
para voz e piano sobre texto secular. Algumas destas canções são conjuntos
de pequenas peças e várias delas têm diferentes versões para outras vozes e
acompanhamentos. A valorização do idioma português e a preferência por
textos que apresentam uma linguagem mais moderna, de poetas
significativos dentro do cenário literário brasileiro, são aspectos que
contribuem para que as canções ocupem lugar de destaque dentro do
conjunto de obras do compositor. Tanto a forma quanto o conteúdo do poema
são levados em consideração pelo compositor no processo de criação,
podendo-se concluir de imediato que os elementos musicais derivam dos
textos, e não o contrário. Assim sendo, uma vez que o texto é o objeto de
preocupação central do compositor na escrita da canção, a análise das suas
canções jamais poderá ignorar este aspecto.

2. Metodologia
O modelo de análise adotado é derivado de Stein e Spillman (1996),

cujo proposto para a análise dos Lieder é baseado na interação texto e música1.
A análise do texto considera a forma (divisões estruturais e combinações
sonoras) e o conteúdo (temas e figuras de linguagem, progressão poética2,
persona3 e modo de endereçamento4). O objetivo é compreender o texto
poético de modo que possam ser estabelecidas relações com a música.

Na análise musical, sob recomendação da Dra. Stein, considerando a
abrangência da linguagem musical encontrada nas canções, foram adotados
como referenciais teóricos Kostka (2006) e Straus (2013), com a aplicação da
teoria dos conjuntos na análise das estruturas pós-tonais. O resultado das
análises permite a verificação de características peculiares na linguagem
musical do compositor e oferece subsídios para a performance das canções.

1 A aplicação do modelo de análise foi trabalhada pessoalmente com a Dra. Deborah Stein
durante estágio de pesquisa no exterior no New England Conservatory of Music, em
Boston, nos Estados Unidos, com bolsa BEPE/FAPESP, em pesquisa colaborativa com a
University of Massachusetts Amherst, instituição na qual a autora da tese esteve como
Visiting Scholar.
2 Movimento físico, psicológico ou emocional verificado ao longo do poema (STEIN;
SPILLMAN, 1996, p. 26).
3 Representa quem está falando no poema (Ibid., p. 29).
4 Representa a quem a fala da persona está sendo dirigida no poema (Ibid., p. 29).
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3. Uma flor quebrada
A canção está escrita para voz aguda e piano, datada de 2009, com

texto homônimo de Cecília Meireles (1901-1964)5. Segundo Cone (1956, p.
118), assim como em música, um poema pode ser interpretado de várias
maneiras, dependendo do que o intérprete considera mais importante. A Tab. 1
mostra uma possibilidade de escansão do poema.

Estrofes Versos Uma flor quebrada
Sílabas
por verso Rimas

I

1 A raiz era a escrava, 7 a

2 descabelada negrinha 7 b

3 que dia e noite ia e vinha 7 b

4 e para a flor trabalhava. 7 a

II

5 E a árvore foi tão bela! 7 c

6 Como um palácio. E o vento 7 d

7 pediu em casamento 6 d

8 A grande flor amarela. 7 c

III

9 Mas a festa foi breve, 6 e

10 pois era um vento tão forte 7 f

11 que em vez de amor trouxe morte 7 f

12 à airosa flor tão leve. 7 e

IV

13 E a raiz suspirava 6 a

14 com muito sentimento. 6 d

15 Seu trabalho onde estava? 6 a

16 Todo perdido com o vento. 8 d

(MEIRELES, 1969, p. 72-73) 

Tab. 1 - Mahle, Uma flor quebrada: escansão do poema.

Predomina o verso de sete sílabas, heptassílabo ou redondilha maior,
o mais simples com relação às leis métricas e comum em canções populares
e folclóricas (GOLDSTEIN, 2008, p. 36). Nas três primeiras estrofes, a
narrativa flui naturalmente de um verso a outro, o que se deve,
principalmente, às rimas interpoladas (abba, cddc, effe), que denotam uma

5 No catálogo de obras do compositor (MAHLE, 2015), há também versões para trio de
canto, flauta e violão (1974), trio vocal (1982) e voz grave e piano (2009).
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narrativa um pouco mais acelerada (STEIN E SPILLMAN, 1996, p. 34), e à
ausência de pontuação entre os versos, sugerindo uma narrativa sem
cesuras (STEIN E SPILLMAN, 1996, p. 22); o ponto final no meio do v. 6 evita
a cesura da narrativa no final do verso. Na quarta estrofe, a narrativa torna-se
um pouco mais lenta devido às cesuras entre os vv. 14-15 (ponto final) e 15-
16 (ponto de interrogação) e às rimas alternadas (adad) (STEIN E SPILLMAN,
1996, p. 34). O narrador fala do sofrimento de uma raiz ao ter a sua flor
destruída pelo vento (possivelmente simbolizando a dor pela perda de algo
ou alguém que se preza muito). A raiz trabalhou dia e noite e a árvore tornou-
se “tão bela como um palácio e o vento veio e pediu em casamento a grande
flor amarela”. Mas a festa durou pouco, pois o vento foi tão forte que destruiu
a linda flor. A raiz suspirava vendo que todo o seu trabalho tinha se esvaído
com o vento.

Segundo Cone (1956, p. 120), ao colocar um poema em música, o
compositor faz as suas escolhas baseado nas potencialidades do poema e na
sua concepção do texto. Mahle preserva a estrutura formal do poema em
quatro seções, cada uma correspondendo a uma estrofe poética,
demarcadas por mudanças de textura, alturas, registro e dinâmica. Entre as
segunda e terceiras seções, a oposição criada no v. 9, “Mas a festa foi
breve”, é acentuada por um texto declamado pelo cantor. Mahle usa o ponto
final do v. 6 para dividir a segunda estrofe em duas frases musicais
distintas, Tab. 2. Na seção D, as frases são mais longas, caracterizando uma
narrativa mais ampla na quarta estrofe, incluindo uma fermata sobre uma
pausa antes do último verso poético, “Todo perdido com o vento”.

Seções A (17)6 B (10) C (10) D (14)

Subseções Intro. (8) a1 (9) b1 (6) b2 (4) c1 (3) c2 (7) d1 (11) d2 (3)

Timbre Piano Canto e piano Declamado Canto e piano

Estrofes - 1 2 3 4

Versos - 1-4 5-6 7-8 9 10-12 13-15 16

Centros Lá Mi Lá

Tab. 2 - Mahle, Uma flor quebrada: estrutura formal da canção.

A canção tem o centro inicial e final em Lá (seções A e D) e
intermediário em Mi (seções B e C). A centricidade ocorre por asserção
(STRAUS, 2013, p. 144): recorrência, durações alongadas, registros

6  Quantidade de compassos.
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extremos, saltos de quinta/quarta, especialmente na linha do baixo, e
contornos da tríade, Ex. 1.

Nos compassos finais, o movimento acordal mi menor – Lá maior
sugere uma cadência mixolídia em Lá (TUREK, 1988, p. 300), com o salto Mi-
Lá na linha do baixo, Ex. 2.

Apesar das recorrentes referências tonais, a música não é tonal.
Segundo Straus (2013, p. 143), a música tonal é caracterizada pela
tonalidade, relações entre tonalidades, funcionalidade, escalas diatônicas
(principalmente maiores e menores), tríades e encadeamento tradicional das
vozes. Uma música que apresenta alguns ou apenas um desses aspectos
“tem uma evidente conexão com a tonalidade da prática comum, sem ser
realmente tonal, estritamente falando” (STRAUS, 2013, p. 143). Nesta
canção, a coleção de notas predominante é a octatônica, representada pela
forma prima (0134679T), uma das coleções favoritas dos compositores pós-
tonais, especialmente pelas ricas possibilidades de subconjuntos melódicos e
harmônicos, tonais e não tonais (STRAUS, 2013, p. 157). Seu vetor classe-
intervalar, 448444, indica a possibilidade de todos os intervalos, quase todas
as tríades (exceto a tríade aumentada), bem como quatro dos cinco tipos mais
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comuns de acordes de sétima (exceto o acorde de sétima maior). Ela é
simétrica, tanto transpositivamente como inversivamente, mapeando-se em si
mesma em quatro níveis de transposição e inversão. Há apenas três
diferentes formas da coleção octatônica: OCT0 , 1 (Dó-Dó#), OCT0,2 (Dó-Ré) e
OCT1,2 (Dó#-Ré). O Ex. 3 mostra a primeira entrada vocal, construída sobre a
coleção OCT0,1 completa.

Vários subconjuntos são extraídos da coleção octatônica e
enfatizados como figuras motívicas. Um recorrente subconjunto é o
tetracorde (0147), introduzido nos compassos iniciais do piano, Ex. 4.

Ex. 4 - Mahle, Uma flor quebrada: ênfase no tetracorde (0147).

Ex. 3 - Mahle, Uma flor quebrada: coleção octatônica.
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O vetor classe-intervalar do tetracorde (0147), 102111, indica duas
ocorrências da classe de intervalos 3 e uma ocorrência de cada uma das
classes de intervalos 1, 4, 5 e 6. Quatro tricordes são possíveis: (036),
(037), (016) e (014). Destes, apenas o tricorde (037) apresenta uma
sonoridade consonante, considerado harmonicamente. O Ex. 5 mostra outro
trecho saturado do tetracorde (0147) e de formas motívicas originadas da
sonoridade, com ênfase em elementos dissonantes e não tonais, acentuando
o drama em “suspirava com muito sentimento”. O gesto criado na parte do
piano, caracterizado por trêmulos construídos sobre subconjuntos octatônicos
e dinâmica ampla, pode ser identificado pelo ouvinte como o “vento tão forte
que em vez de amor trouxe a morte”.

No final da canção, o tetracorde (0147) é combinado à nota Fá,
configurando um pentacorde (01478), Ex. 6.

O mesmo pentacorde (01478) já estava presente no primeiro
compasso da canção, Ex. 7.

Ex. 5 - Mahle, Uma flor quebrada: tetracorde (0147) e sonoridades enfatizadas.

Ex. 6 - Mahle, Uma flor quebrada: tetracorde (0147) e pentacorde (01478).
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Outra figura relevante a ser considerada dentro da moldura
octatônica é uma apojatura na parte do piano enfatizando saltos
descendentes da classe de intervalos 11, cujo caráter negativo é sugerido
pela ênfase dada à figura por duas vezes consecutivas logo após “em vez de
amor trouxe a morte”, Ex. 8.

Vários outros motivos octatônicos podem ser encontrados. A
discussão de todos eles, porém, não encontra espaço neste trabalho. Outra
coleção que também aparece na canção é a pentatônica, que pode ser vista
como um fragmento de escala diatônica, já que pode ser formada pelos graus
1, 2, 3, 5 e 6 de uma escala maior. Seu vetor classe-intervalar, 032140, indica
três ocorrências da classe de intervalos 2, duas ocorrências da classe de
intervalos 3, uma ocorrência da classe de intervalos 4 e quatro ocorrências da
classe de intervalos 5. A ausência das classes de intervalos 1 e 6 confere à
coleção uma sonoridade consonante e relativamente estável, embora em
alguns momentos flutuante e imprecisa, pois qualquer uma das notas pode
ser tomada como centro (KOSTKA, 2006, p. 23). A participação da coleção
pentatônica é bem menor que a da coleção octatônica, mas de extrema
importância, pois estabelece um momento importante de contraste: “e a
árvore foi tão bela como um palácio”, Ex. 9. Três motivos merecem destaque:
os tricordes (027) e (037) e o tetracorde (0358), cujos vetores classe-
intervalares, 010020, 001110 e 012120, respectivamente, indicam a ausência
das classes de intervalos 1 e 6, bem como a recorrência da classe de
intervalos 5, esta última enfatizando as notas Mi-Si na linha do baixo,
fortalecendo a centricidade em Mi.

Ex. 7 - Mahle, Uma flor quebrada: pentacorde (01478) inicial.

Ex. 8 - Mahle, Uma flor quebrada: apojaturas na parte do piano.
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O trecho pentatônico é prenunciado nos trechos octatônicos por meio
de figuras motívicas construídas sobre subconjuntos pentatônicos, Ex. 10.

No final da canção, os subconjuntos pentatônicos reaparecem como
um tipo de lembrança, Ex. 11.

Ex. 9 - Mahle, Uma flor quebrada: subconjuntos da coleção pentatônica.

Ex. 10 - Mahle, Uma flor quebrada: subconjuntos pentatônicos em contexto
octatônico.

Ex. 11 - Mahle, Uma flor quebrada: subconjuntos pentatônicos no final da
canção.
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Com relação ao ritmo, apesar da indicação inicial 2/4, a sensação
métrica é fraca. Mudanças de compasso constantes, ausência de um padrão
regular de tempos fortes e fracos, polirritmias, sincopas, contratempos,
trêmulos, arpejos e pedais de reverberação são elementos que, combinados
entre si, dificultam a percepção de uma métrica regular, característica que
pode ser diretamente relacionada à atmosfera poética. Porém, a ausência de
um padrão rítmico regular de tempos fortes e fracos na linha vocal parece
enfatizar o clima poético e favorecer o enunciado poético, que não fica rígido
a uma métrica musical constante. A variedade rítmica também ocorre entre a
linha vocal e a parte do piano. Os dobramentos da linha vocal na parte do
piano ocorrem de maneira discreta, principalmente nas vozes internas e com
ritmo diferente, procedimento que confere beleza ao conjunto, mas que impõe
desafios aos intérpretes, especialmente nos trechos octatônicos, Ex. 12.

Conclusão
Nas canções de Ernst Mahle, figuras tradicionais e outras não

tradicionais coexistem lado a lado. De um lado, elementos mais
conservadores, como escalas diatônicas, acordes triádicos, escrita acordal,
pontos pedais e referências tonais claras, como o tradicional movimento
dominante-tônica. De outro lado, elementos menos comuns, como escalas
modais, pentatônicas, de tons inteiros, octatônicas e cromática, acordes
formados por outros intervalos que não as terças, dissonâncias não
resolvidas, clusters, ritmos complexos, estruturas simétricas, incluindo
acordes espelhados e gestos baseados em células intervalares, e o uso de
ornamentações, glissandos, ostinatos e pedais de reverberação para
enfatizar estruturas não diatônicas. Uma flor quebrada é uma canção que
mostra a habilidade do compositor em combinar elementos tradicionais e não
tradicionais para criar uma linguagem única e pessoal. Mahle compõe o
poema de Cecília Meireles com uma sonoridade predominantemente
dissonante, construída sobre coleções octatônicas, combinada a um ritmo
instável, dinâmicas amplas e contrastantes, melodia angulosa e uma grande
variedade de combinações de textura entre a linha vocal e o piano, incluindo

Ex. 12 - Mahle, Uma flor quebrada: dobramentos da linha vocal na parte do
piano.
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trêmulos evocando o vento e um texto declamado na linha vocal, elementos
que evocam a tristeza e o sofrimento da raiz. A canção alcança seu ponto de
maior contraste em um trecho pentatônico, de sonoridade consonante e
relativamente estável, evocando a beleza da árvore. Porém, “a festa foi
breve”. A sonoridade octatônica é retomada logo em seguida, evocando a
força do vento que “em vez de amor trouxe a morte”. E no final, o que resta é
a tristeza da raiz, que viu todo o seu trabalho “perdido com o vento”.
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Os ostinatos em Gramani: concepção 
stravinskiana a partir de A Marcha do 
Soldado 

 

Bianca Thomaz Ribeiro (USP)  
Luiz Henrique Fiaminghi (UDESC) 

 
Resumo: Este artigo apresenta os estudos rítmicos de José 
Eduardo Gramani escritos a partir de seu contato com A Marcha do 
Soldado,de A História do Soldado, composta por Igor Stravinsky 
(1918), como grande potencial pedagógico para o estudo de 
polifonias rítmicas. Demonstra como a diversidade métrica oposta 
a um ostinato regular gera contrapontos rítmicos e polirritmias que 
exploram os conceitos polimétricos utilizados por Stravinsky nesta 
obra. O potencial de desenvolvimento do senso rítmico no músico 
a partir dessa proposição prática fica, assim, apresentado. 
Palavras-chave: Gramani. Stravinsky. Ostinato. Rítmica. A Marcha 
do Soldado. 

 
Title: The ostinatos in Gramani: Stravinskian conception from The 
Soldier's March 
Abstract: This article presents the rhythmic studies of José Eduardo 
Gramani inspired in The Soldier's March, from The Soldier’s Tale, 
composed by Igor Stravinsky (1918), as a great pedagogical 
potential in the study of the generated rhythmic polyphonies. The 
metric diversity opposed to a regular ostinato generates rhythmic 
counterpoints and polyrhythms that explore the polymetric concepts 
used by Stravinsky in this work. The potencial for development of 
the rhythmic sense in the musician from this practical proposition is 
thus presented. 
Keywords: Gramani. Stravinsky. Ostinato. Rhythmic. The Soldier’s 
March. 

 
José Eduardo Gramani (1944-1998), músico brasileiro notável e autor 

de uma metodologia rítmica original, antecipou em sua obra conceitos 
evidenciados por autores contemporâneos no âmbito da rítmica nas décadas 
de 80 e 90, estabelecendo com estes um profundo diálogo epistemológico. 
Neste trabalho, em especial, procuramos evidenciar algumas formulações 
rítmicas apresentadas nas obras Rítmica (1988) e Rítmica viva: a consciência 
musical do ritmo (1996), desenvolvidas a partir de seu contato com L’histoire 
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du soldat (1918), de Igor Stravinsky, ponto determinante para a construção 
desses estudos. 

1. Introdução  
O fluxo e refluxo de saberes entre as tradições popular e erudita 

permearam o contato de Gramani com a música. Das primeiras aulas de 
violino que teve na infância às suas atividades como professor de Rítmica na 
Universidade Estadual de Campinas, Gramani percorreu caminhos que o 
conduziram da música antiga à música de tradição oral brasileira. 

Em 1974 transfere-se para Campinas para ser concertino dos 
primeiros violinos da recém-criada Orquestra Municipal de Campinas, que na 
época era dirigida pelo maestro Benito Juarez. Juarez tinha um histórico de 
sucesso com o trabalho pioneiro na formação de corais universitários, como 
o Coral USP, que dirigiu por vários anos. A Orquestra Sinfônica de Campinas, 
nesta época, distinguiu-se por estabelecer novos padrões para a música 
sinfônica no Brasil, incorporando em seu repertório arranjos de música 
popular, além de incentivar a prática de música contemporânea através de 
encomendas a compositores brasileiros. Foi com um grupo de jovens músicos 
da Orquestra que Gramani atuou como violino solista, em 1981, e coordenou 
a performance da História do Soldado, de Stravinsky. Percebendo o imenso 
potencial pedagógico de determinados trechos por seus contrapontos 
rítmicos, Gramani desenvolveu uma série de exercícios a duas vozes como 
estratégia de estudo e os praticou junto a seus alunos na UNICAMP. O 
resultado obtido foi surpreendente a ponto de inspirá-lo a estudar o ritmo com 
essas mesmas características (RODRIGUES, 2001, p. 43). Dessa forma, 
apresentamos alguns estudos rítmicos desenvolvidos por Gramani utilizando 
métrica mista sobreposta a ostinatos regulares, em uma escrita clara e que 
privilegia a leitura horizontal de linhas independentes. 

2. A História do Soldado (1918) e os estudos de concepção Stravinskiana 
em Gramani 

No primeiro período da obra de Stravinsky (1910-20), é possível 
observar partes ou grupos de partes com estrutura própria, soando 
simultaneamente mas de forma independente das outras partes e exigindo 
grande coordenação rítmica. Não há ritmo flutuante e sim um motor que 
impulsiona o movimento com ritmo enfatizando as pulsações. Há uma 
variedade de fórmulas de compasso (3/8, 5/8, 4/8, ...) e ostinatos: motivos ou 
ideias rítmicas repetidas persistentemente. Em Conversas com Igor 
Stravinsky (STRAVINSKY; CRAFT, 1999), o compositor revela um pouco 
sobre seu pensamento rítmico, expondo o gosto por paralelismos sutis e 
buscando evitar a total simetria por uma estruturação rítmica de caráter 
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vertical. A essa ideia estaria associado o uso de métricas mistas 
simultâneas(polimetrias). Ele comenta que a determinação do compasso 
através das barras acaba por demarcar as acentuações, gerando um padrão 
de articulação interna. A ausência de barras implicaria na ausência de tempos 
fortes. Quanto ao uso de ostinatos, Stravinsky atribui uma função contrária ao 
desenvolvimento, uma função cíclica, de ordem e repetição, e ressalta que 
um dos elementos a serem explorados por sua geração seriam o ritmo e a 
polifonia rítmica. 

A obra A História do Soldado é formada por um conjunto de peças 
inspiradas em um conto popular russo executadas com recitação, 
representação e música. Passagens com métrica mista (uso simultâneo de 
dois ou mais modos de organização métrica) em vozes polirrítmicas podem 
ser observadas ao longo da composição: uma irregularidade constatada pela 
alternância de fórmulas de compasso entre 3/4, 2/4 e 3/8. Porém, analisando 
mais de perto as partes do violino e contrabaixo há uma clara métrica regular 
em 2/4. Stravinsky reforçou as síncopes por meio dos desencontros dessas 
melodias quebrando o padrão de expectativa do ouvinte. A escrita parece 
mais irregular do que a sonoridade transmitida. O uso de ostinatos busca criar 
um senso de dissociação entre as camadas musicais, uma espécie de 
contraponto, porém sem a integração dos aspectos horizontal e vertical que 
ocorre no contraponto tradicional. As camadas mantêm sua individualidade e 
são harmonicamente independentes. Horlacher descreve as camadas ou 
repetições sobrepostas como parte de uma textura contrapontística 
rigorosamente controlada que proporciona uma riqueza na qual se entrelaçam 
movimento e equilíbrio. A organização rítmica é primordial nessas 
sobreposições texturais, pois a partilha de um pulso comum ajuda na 
percepção das linhas sobrepostas quando emparelhadas. (1992, p. 173). 
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Fig. 1 – Primeira página de A História do Soldado (1918), de Igor Stravinsky. 

Fonte: IMSLP, 2013. 

 
Parte das obras compostas no século XX com aspectos rítmicos de 

assimetria possuem um aumento na fragmentação da estrutura métrica que 
pode ser causada, por exemplo, pelo o uso de accelerandos ou ritardandos, 
por alterações das funções rítmico-harmônicas ou por agrupamentos rítmicos 
não divisíveis por 2 ou 3, como é o caso do 5 ou 7. Os trechos em que os sons 
de menor duração formam agrupamentos de extensão variada são exemplos 
de rítmica aditiva. Marvin (1991 apud MOREIRA, 2008, p.345) explica que 
certos contornos rítmicos são entendidos pela relação da duração de uma 
nota com a nota precedente e a sucessiva se adequando às diferentes 
estruturas e mudanças de tempo. Períodos de tempo construídos por 
sequências de unidades rítmicas menores, partindo-se de um nível menor 
para um maior formam uma estrutura rítmica denominada aditiva, em que 
parte-se do valor mínimo, o pulso, ou pulsação elementar, agrupados em 
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múltiplos de 2 ou 3, frequentemente gerando imparidades rítmicas e motivos 
rítmicos assimétricos. 

Após o período de estudos da obra, Gramani fez adaptações e 
reduções rítmicas de determinados trechos da peça como método de estudo: 

 

 
Fig. 2 – Adaptação rítmica feita por Gramani, retirada de seu arquivo pessoal. 

Fonte: RODRIGUES, 2001, p. 53. 

Estudos inspirados na Marcha do Soldado estão presentes nos dois 
volumes da obra de Gramani: Fifrilim, Tambaleio, Algaravia, Fanfarra, Tirolira, 
Pirilâmpsias e Balancim. Neles, uma das linhas rítmicas apresenta métrica 
mista, ou seja, mudanças de indicações métricas ocorrem no decorrer da 
leitura, enquanto a outra linha se desenrola sobre um ostinato regular. 
Gandelman e Cohen (2006, p.27) definem a ocorrência de duas ou mais 
métricas simultaneamente como polimetria. Existem formas de notação 
diferenciadas que podem ser utilizadas, ou seja, em trechos curtos podem 
coexistir fórmulas de compasso diferentes e em trechos mais longos ou 
complexos os compositores optam por usar uma fórmula de compasso 
comum aos diferentes planos métricos (como é o caso de A Marcha do 
Soldado). A polimetria é resultado das acentuações e agrupamentos rítmicos 
distintos. 
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Kostka (2012, p.110) relaciona o termo polimetro ao uso simultâneo 
de métricas distintas auditivamente e o associa a três possibilidades de escrita 
musical: 

1. Ambas as vozes estão escritas com a mesma indicação métrica, mas 
as barras de compasso não são coincidentes; 

2. As fórmulas de compasso são diferentes, entretanto as barras de 
compasso coincidem; 

3. As fórmulas de compasso são diferentes e as barras de compasso 
não são coincidentes. 
O uso de barras de compasso não coincidentes pode ser 

inconveniente para um regente e por esse motivo a polimetria muitas vezes 
ocorre de maneira implícita. O uso de ligaduras e acentuações produz o 
mesmo efeito polimétrico sem a necessidade de mudar as fórmulas de 
compasso. O termo usado para identificar a ocorrência de um acento rítmico 
num momento não esperado é síncope. Na rítmica aditiva as síncopes tendem 
a se emancipar, ou seja, quando não há mais a hierarquia do tempo regulador, 
os deslocamentos são percebidos devido à marcação dos agrupamentos 
irregulares por meio dos pulsos mínimos. A transcrição musical de um 
determinado repertório que envolva a polimetria e sua notação musical pode 
variar consideravelmente de acordo com as premissas adotadas pelo autor. A 
análise dos elementos rítmicos e texturais é, em grande parte, dependente da 
estrutura rítmica evidenciada pela transcrição e dela decorrem também alguns 
princípios fundamentais adotados, como a estruturação rítmica pelo tactus – 
rítmica divisiva – ou pelos menores valores ou pulsos - rítmica aditiva. 

Gramani opta por manter a fórmula de compasso indicada apenas 
para a voz superior. Dessa forma, a escrita dos ostinatos transpõe as barras 
de compasso, que nesse caso, são coincidentes: 

 

 
Fig. 3 – Fifrilim: estudo rítmico a três vozes. Fonte: GRAMANI, 1988, p.138. 
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O ostinato é simples, formado apenas por semínimas com 
diferenciação de timbres, enquanto a frase rítmica característica de uma 
marcha se alterna entre as fórmulas de compasso binária e ternária, 
produzindo um resultado que Gramani define como “balançado”. O ostinato 
representa a regra e a frase rítmica superior deve “pairar” sobre ele: o ostinato 
fornece um indicador imutável contra o qual outras vozes podem ser medidas 
(HORLACHER, 2011, p.134) 

 
Fig. 4 – Fanfarra: estudo rítmico a três vozes. Fonte: GRAMANI, 1988, p.151. 

 
 

 
Fig. 5 – Pirilâmpsias: estudo rítmico a duas vozes. Fonte: GRAMANI, 1996, p.177. 

 
A contraposição de elementos rítmicos irregulares a sequências 

rítmicas regulares é o que configura a maior parte dos estudos. Desse modo, 
a realização dos exercícios de maneira musical acontecerá acionando a 
capacidade de concentração para vencer os desafios aritméticos por meio da 
sensibilidade musical, formulando novas relações (GRAMANI, 1988, p.12). É 
interessante notar que o pulso mínimo é o mesmo para todas as vozes. No 
exemplo da Fig.5 a pulsação mínima é a semicolcheia, comum a todas as 
vozes. Gramani destaca sempre a importância em se manter ideias paralelas, 
independentes e musicais. Os ostinatos constróem a medida e a frase 
superior deve “flutuar” sobre eles. 
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Fig. 6 – Tambaleio: estudo rítmico a três vozes. Fonte: GRAMANI, 1988, p.142. 

 

Normalmente, quando o ostinato inferior aparece em dois planos, 
deve ser praticado com uma das mãos utilizando-se o punho para o timbre 
grave e a ponta dos dedos para obter o timbre agudo: 

 
Fig. 7 – Algaravia: estudo rítmico a três vozes. Fonte: GRAMANI, 1988, p.147. 

Em suas instruções de execução, Gramani propõe executar esses 
exercícios cantando a voz superior, batendo a voz inferior com uma das mãos 
(punho e ponta dos dedos) e regendo as mudanças de compasso com a outra. 

 
Fig. 8 – Tirolira: estudo rítmico a a três vozes. Fonte: GRAMANI, 1988, p.154. 
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3. Considerações finais 
O entendimento dos estudos de Gramani em uma perspectiva que 

considera os ostinatos como linhas de referência, reloca tais estudos do 
âmbito teórico e racional da métrica para uma prática rítmica semântica. Após 
um longo período de trabalho com várias gerações de estudantes e músicos 
de formação e origem diversa, podemos perceber que sua metodologia 
rítmica caminhou em direção à aproximação de práticas musicais tão diversas 
quanto àquelas que ele mesmo, como músico, vivenciou. O instrumentista ou 
intérprete que se propõe a estudar em profundidade a rítmica de Gramani, 
não é treinado para dominar certas fórmulas particulares, mas é convidado a 
transitar entre constâncias e inconstâncias rítmicas, a transformar sua 
capacidade cognitiva, a incitar seu espírito criativo, assim como ampliar a 
multidirecionalidade de sua atenção. Gramani entende as limitações do 
sistema métrico ocidental diante da rítmica de matrizes não-européias: seu 
conceito de ostinato se apresenta em um pensamento semântico que 
ultrapassa os limites da métrica utilizando-os como tempo moldado, sentido, 
percebido. Os exercícios rítmicos, segundo o próprio Gramani: 

são sugestões para que o músico conte menos e sinta mais. Grande 
parte deles encontra-se em notação que foge da métrica usual, 
utilizando os agrupamentos rítmicos como tradução da ideia 
musical, deixando de lado o compasso como guia de acentuação. 
Na maioria dos exercícios encontram-se duas idéias musicais 
diferentes que deverão ser executadas simultaneamente, exigindo 
que o músico consiga sentir cada uma delas independente da outra. 
(GRAMANI, 1996, p.15)GANDELMAN, S.; COHEN, S. Cartilha 
rítmica para piano de Almeida Prado. Rio de Janeiro: [s.n.], 
2006. 
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Berimbau e canto de xangô: tópicas 
afro-brasileiras e a invenção de 
tradições na música brasileira 

Juliana Ripke (USP) 
 
Resumo: Quando trabalhamos com a análise de tópicas musicais 
muitas pessoas se questionam se as tópicas podem ser apenas 
cópias ou citações de um elemento original. Para respondermos 
tal questão, correlacionaremos aqui o conceito de tópicas musicais 
e o conceito de tradição inventada (trazido pelo historiador Eric 
Hobsbawm). Assim, será possível entender, através do exemplo 
de duas tópicas afro-brasileiras (berimbau e canto de xangô), 
como as tópicas são figuras de representação dentro da música, já 
reinventadas e estilizadas, capazes de produzir significados. 
Através das análises, veremos também como Villa-Lobos (um dos 
principais compositores na utilização de símbolos em sua obra, 
analisados aqui através das tópicas musicais) estabeleceu 
padrões e figuras características em sua música, inventando 
tradições e construindo todo um legado de utilizações e 
representações dentro da música brasileira, bem como o senso de 
brasilidade. 
Palavras-chave: Berimbau. Canto de xangô. Tópicas. Afro-
brasileiro. Villa-Lobos. 
Title: Berimbau and canto de xango: African-Brazilian topics and 
the invention of traditions in Brazilian music 
Abstract: When working with analysis of musical topics people 
wonder if the topic can be only copies or citations of an original 
element. In order to answer this questions this work will correlate 
the concepts of musical topics and invented tradition (studied by 
the historian Eric Hobsbawm). Thus, it will be possible to 
understand, through the example of two African-Brazilian topics 
(berimbau and canto de xangô), how the topics are figures of 
representation within the music, which were already reinvented 
and stylized, capable of produce meaning. Through the analyzes, 
we will also see how Villa-Lobos (one of the main composers in the 
use of symbols in his work, analyzed here through musical topics) 
established patterns and characteristic figures in his music, 
inventing traditions and constructing a whole legacy of uses and 
representations within Brazilian music, as well as the sense of 
Brazilianness. 
Keywords: Berimbau. Canto de xangô. Topics. African-Brazilian. 
Villa-Lobos. 
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1. Villa-Lobos, o folclore e as tópicas afro-brasileiras 
Como já sabemos, a cultura afro-brasileira é uma parte muito 

importante da cultura brasileira. Salles explica que a presença do elemento 
africano na música brasileira é o “aspecto mais enfatizado pelos teóricos do 
nacionalismo, principalmente pela rítmica” (SALLES, 2005, p.203). A cultura 
africana, que chegou ao Brasil através dos escravos africanos, foi apropriada 
e hibridizada, tornando-se parte formadora do que conhecemos hoje como 
uma cultura autenticamente brasileira. Essa apropriação acontece 
praticamente criando uma tradição de utilização e estilização dos aspectos 
dessa cultura e dessa música no Brasil.  

Villa-Lobos foi, ao lado de outros, um dos principais compositores 
modernistas-nacionalistas, principalmente no que diz respeito à criação e 
difusão de uma noção de brasilidade dentro da música brasileira. Embora os 
caminhos de representação de elementos folclóricos e elementos da cultura 
popular já tivessem sido apontados por outros compositores anteriores, foi a 
partir da geração modernista-nacionalista que esse uso passou a ser parte 
de todo um processo composicional, de um projeto intencional de divulgação 
da cultura brasileira e da criação de um senso de brasilidade, através da 
utilização do elemento popular (e do folclore) dentro da música de concerto. 
Foi dada, então, de forma mais concreta, uma grande contribuição à música 
brasileira, quando priorizou-se a valorização de elementos populares e 
folclóricos de forma mais decisiva, consciente, explícita e difundida, dentro 
também de um propósito maior, de um projeto.  Em entrevista, o compositor 
brasileiro Gilberto Mendes declara que Villa, por exemplo, fez um 
brasileirismo diferente dos outros, e que dentro do nacionalismo ele se 
destacou por ser diferente dos outros compositores, no sentido de ter dado 
uma modernidade à sua linguagem musical, de ser abundante (MENDES, 
2016). Villa também considerava Brasílio Itiberê, juntamente com 
Nepomuceno e Alexandre Levy, um dos pontos de partida do nacionalismo 
brasileiro (BORÉM; JÚNIOR, 2008, s.p.), mas segundo Borém e Júnior, 
Villa-Lobos seguia uma brasilidade muito mais engajada e sistemática, típica 
do século XX. Essas são, portanto, algumas das características que os 
compositores dessa geração começaram a trazer para a música brasileira. 

Assim, o nacionalismo e a valorização do folclore foram necessários 
para que ocorressem fatos muito importantes, dentre eles: a valorização, 
utilização e divulgação de músicas e elementos folclóricos dentro da música 
de concerto, fundindo erudito e popular, e tornando erudito o que era apenas 
folclórico através também da tradição oral. Isto fez com que a cultura 
africana no Brasil (neste caso já chamada de afro-brasileira) fosse valorizada 
e divulgada, mesmo que já estilizada e “folclorizada”, como um elemento 
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tipicamente nacional. Todo esse movimento trouxe à tona uma música que 
jamais voltaria a ser o que era antes, trouxe à tona uma identidade, algo 
para chamar de nosso. Apesar da ideia folclorizante (neste caso quando 
chamamos de folclórica a cultura africana do Brasil) poder ser, por vezes, 
terrível por incorporar representações falsas do tema em nossas cabeças e 
em nosso senso comum, foi uma ideia e uma invenção necessária para que 
houvesse a formação dessa identidade. Foi um processo de pesquisa que 
nos trouxe, através de uma mistura e utilização elementos estilizados e 
reinventados, nossa tradição: a invenção da nossa tradição. 

Analisaremos, no presente trabalho, parte do processo 
composicional de Villa-Lobos e outros compositores (incluindo compositores 
da música popular) através das tópicas musicais afro-brasileiras. As obras 
de Villa são, portanto, um dos pontos de partida para esta análise, pois ele 
deu, ao lado de outros compositores de sua geração, um dos primeiros 
passos em direção à utilização e representação de elementos afro-
brasileiros em suas obras, criando e difundindo padrões e figuras 
características. Em suas obras podemos, portanto, encontrar largamente a 
utilização de símbolos da cultura popular e, neste caso, da cultura afro-
brasileira que se tornaram senso-comum. É assim também que esse novo 
estilo de larga utilização de representações e figuras características 
contribuíram para moldar nossa visão para um senso de brasilidade, de 
autenticidade “inventada”, de Brasil. Considerando, portanto, que um dos 
grandes elementos utilizados na formação dessa noção de brasilidade no 
Brasil foi a cultura afro-brasileira, analisaremos, através das tópicas 
musicais, a presença da representação de elementos dessa cultura dentro 
da música erudita e também da música popular brasileira, procurando 
demonstrar como esses elementos não são mais os elementos originais, 
mas sim apropriações, estilizações, ressignificações, e invenções de 
tradições, com grande capacidade para a produção de significados. 

2. O conceito de tópica musical e o conceito de tradição inventada 
Tópicas são figuras retóricas e figuras de representação dentro da 

música, que através de uma larga utilização tornam-se um lugar comum 
dentro de um contexto cultural. Tais representações podem ser feitas 
através de diversos elementos musicais como altura, timbre, duração, ritmo, 
etc, trazendo consigo uma carga de significados. Assim, as tópicas também 
se tornam ferramenta de acesso a alguns elementos identitários e de 
representação dentro da estrutura e da construção do discurso musical. No 
caso das tópicas afro-brasileiras podemos representar, através delas, 
diversos elementos da cultura afro-brasileira, tanto musicais como extra 
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musicais, evocando então uma memória de um senso comum dentro da 
cultura brasileira. Como já dito, muitas dessas tradições de representação 
foram trazidas a partir do modernismo e do nacionalismo musical que 
buscava uma identidade e a firmou dentro das fontes populares e folclóricas 
(e/ou folclorizadas), adaptando-as a um certo propósito de dar ao Brasil 
características que pudesse chamar de suas. Dentro dos processos 
analíticos, além dos elementos musicais que constituem as tópicas afro-
brasileiras, podem ser analisados possíveis significados e representações, 
relacionados a elementos da cultura afro-brasileira.  

Inicialmente, o estudo de tópicas musicais ganhou interesse após a 
publicação do estudo sobre o estilo Clássico, de Leonard Ratner (1980). 
Através de seu livro, o autor propôs um estudo de tópicas que traz um 
panorama das principais tópicas largamente utilizadas no século XVIII. Há 
também estudos de tópicas na música brasileira relacionadas ao período 
colonial e também tópicas indígenas em Villa-Lobos, tópicas gerais em Villa-
Lobos, tópicas em Camargo Guarnieri, afro-brasileiras, dentre outras. Este 
estudo ainda pode e deve avançar, praticamente podendo criar padrões de 
composição, criação, significação, representação e rede de significados, e 
revelando processos composicionais que são essenciais para a música 
brasileira. 

O conceito de tradição inventada foi trazido pelo escritor Eric 
Hobsbawm (1984) e diz respeito a um conjunto de práticas normalmente 
reguladas por regras comumente aceitas, estabelecendo certas normas 
através da repetição. Relacionaremos aqui o conceito de tópicas musicais ao 
conceito de tradição inventada a fim de demonstrar como a configuração 
aparente de uma tópica não está conforme à sua forma original e nem é uma 
representação literal do que está se referindo, mas sim uma estilização, 
praticamente inventando uma tradição. Segundo Hobsbawm, muitas vezes 
algumas tradições que parecem ou são consideradas antigas são na 
verdade bastante recentes, e por vezes até inventadas.  

Correlacionar os dois conceitos também ajuda a compreender e 
responder muitas perguntas feitas a respeito das tópicas musicais. Quando 
falamos de tópicas e tradições afro-brasileiras, por exemplo, muitas pessoas 
se questionam se as análises de tópicas afro-brasileiras precisam buscar as 
conexões diretas e específicas com as tradições afro-brasileiras às quais se 
referem. Isto não é necessário em tal análise, já que esta não é um estudo 
etnográfico de especificidades e conexões, mas sim um estudo de 
representações e criações de padrões dentro da música, bem como uma 
análise de como foram criados e como se espalharam esses padrões e 
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foram inventadas essas “tradições”, considerando a percepção, visão, e os 
traços composicionais de cada compositor dentro de um determinado 
contexto cultural. O berimbau tocado aqui, por exemplo, já não é o mesmo 
berimbau tocado na África, já que “cada lugar tem o seu jeito” (OLIVEIRA 
PINTO, 1996, p. 26), suas influências, suas recriações. Nesse sentido, 
quando a música africana se funde com a brasileira, criando o que 
chamamos de cultura afro-brasileira, já estamos falando da criação de uma 
tradição no que diz respeito à criação e normatização do que é e do que 
significa afro-brasileiro. Veremos a seguir análises de algumas tópicas afro-
brasileiras, e poderemos verificar como alguns elementos da cultura afro-
brasileira são representados, de forma estilizada, na música brasileira 
através das tópicas. 

3. A tópica berimbau e a tópica canto de xangô: representações, 
estilizações e tradições inventadas 

Traremos neste trabalho o exemplo de duas tópicas afro-brasileiras 
a fim de demonstrar como alguns elementos da cultura afro-brasileira são 
representados dentro da música brasileira. Villa-Lobos, como já dito, foi um 
dos principais compositores a dar um pontapé inicial na utilização de 
símbolos que hoje consideramos tópicas (devido à sua larga utilização), 
tirando elementos de seu contexto usual de utilização, e colocando-os dentro 
da música de concerto, já de forma estilizada. 

Sobre a tópica berimbau, Villa-Lobos traz, dentro de suas obras, 
muitos exemplos da representação de um berimbau colocado em outro 
contexto fora da capoeira e apropriado pela música erudita. Um desses 
exemplos é trazido por Paulo de Tarso Salles (2016), pesquisador que 
propôs a análise da tópica berimbau ao localizá-la em uma pesquisa 
direcionada para os Quartetos de Cordas de Villa. Segundo o autor, a tópica 
berimbau diz respeito à marcação musical mais característica dentro do 
estilo capoeira (vale ressaltar que o autor faz uma hierarquização que passa 
pelo estilo, tipo, e finalmente chega à tópica, sendo que a tópica berimbau 
está inserida dentro do tipo capoeira, e este último inserido dentro do estilo 
afro-brasileiro). Segundo o autor, nessa tópica,  “os instrumentos emulam o 
gesto rítmico e melódico do berimbau-de-barriga, alternando entre duas 
notas especialmente tipificadas pelo intervalo de tom inteiro” (SALLES, 2016, 
p. 282). O berimbau de barriga é o tipo de berimbau mais conhecido 
atualmente, popularizado no Brasil pelos escravos africanos, sendo 
composto por um arco acoplado a uma cabaça, que serve de caixa de 
ressonância.  
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Quando o berimbau é representado dentro dos Quartetos de Cordas 
de Villa, por exemplo, já não é mais o berimbau original, mas sim uma 
estilização feita através de elementos que o representam. O primeiro 
exemplo da tópica berimbau trazido por Salles está no Quarteto de Cordas 
n. 11, Allegro, compassos 1 a 4 (Ex.1):  

 

 
 

Ex.1 – Villa-Lobos- Quarteto de Cordas n.11 (c. 1-4) 

Nos compassos 1 e 3 do exemplo acima podemos ver claramente a 
tópica berimbau quando as notas Dó e Ré (intervalo de tom inteiro) são 
alternadas simulando o gesto ritmico e melódico de um berimbau. O 
preenchimento harmônico dessas notas é feito com intervalos de quartas, 
quintas e oitavas, e podem assim representar e significar também as 
tradições extra-européias (fora das tradições e padrões europeus 
estabelecidos como as tríades maiores e menores), como é a música afro-
brasileira (e também a música indígena). Podemos buscar nesta 
representação, também, a ligação com o que é primitivo, exótico, selvagem, 
bem como a ligação com o que é natural (como a série harmônica). Ainda 
temos exemplos da utilização da tópica berimbau dentro de várias outras 
obras de Villa-Lobos, como por exemplo no Quarteto de Cordas n.9 (Ex.2): 
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Ex.2 – Villa-Lobos- Quarteto de Cordas n.9 (I mov.-12) 

Podemos verificar as semelhanças e também diferenças entre o 
berimbau representado por Villa-Lobos e o berimbau tocado em rodas de 
capoeira através de algumas transcrições feitas por Oliveira Pinto (1996, p. 
25). A primeira transcrição abaixo é do Toque Angola (um toque muito 
executado na Bahia) tocado por Mestre Vavá, e o segundo exemplo o 
mesmo toque por Evilásio de Andrade. Toques são os diferentes ritmos 
usados na capoeira e, segundo o autor, um mesmo toque pode variar de um 
músico para outro.  

 
Ex. 3 – Toque Angola por Mestre Vavá e transcrição de Oliveira Pinto 

 
 

 
Ex. 4 – Toque Angola por Evilásio de Andrade e transcrição de Oliveira Pinto 

 
Nos exemplos acima, onde o intervalo de tom inteiro é representado 

pelas duas alturas diferentes, percebemos as semelhanças com os 
exemplos da tópica berimbau trazidos neste trabalho, através da alternância 
entre o intervalo de tom inteiro seguida de um espaçamento rítmico. 

Um exemplo da tópica berimbau na música popular está na canção 
Domingo no Parque do compositor brasileiro Gilberto Gil (lançada no 
álbum "Gilberto Gil", em 1968). Utilizando para a presente análise a 
gravação deste mesmo album de 1968 podemos ver e ouvir, logo na 
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introdução, um acompanhamento que segue o padrão característico da 
tópica berimbau (Ex. 3): 
 

 
Ex. 5 – Domingo no Parque (Gilberto Gil)- tópica berimbau. 

A linha exemplificada acima mostra o padrão feito na introdução da 
canção (um pouco antes da entrada da voz), começando somente com 
clarinete, pouco depois entrando a flauta (abrindo uma décima acima com as 
notas Fa#-Mi-Fa#), e finalmente 4 compassos depois entrando a banda com 
contrabaixo (com a mesma linha grave do clarinete) e violão harmonizando 
com os acordes de Ré Maior, Dó Maior e Ré Maior novamente. Mais uma 
vez constatamos então a representação do berimbau através da tópica 
berimbau. 

Outro exemplo está presente na canção “Na baixa do sapateiro”, 
composta por Ary Barroso em 1938. Se utilizarmos como base a gravação 
feita por Carmen Miranda e Orchestra Odeon em 1938, encontramos logo na 
introdução um ostinato que possivelmente faz referências a um berimbau, 
alternando entre o intervalo de tom inteiro com as notas Sol# e La#, 
síncopas e colcheias em figuras rítmicas que fazem alusão ao berimbau, e o 
espaçamento ritmico depois de cada alternância de tom inteiro 
(considerando as variações feitas através da presença da altura Si): 

 

 
Ex. 6 – Tópica berimbau na canção Na baixa do sapateiro, de Ary Barroso 

Como último exemplo demonstraremos a tópica canto de xangô 
(RIPKE, 2016), delineada na música da Villa-Lobos, que também a tirou do 
seu contexto original de utilização e a colocou na música de concerto. 
Assim, o compositor se torna também um emblema da música erudita e 
popular, difundindo esses padrões de utilização, colocando representações e 
elementos externos ao ambiente da música de concerto como parte 
formadora dela. Isso tudo ajudou a criar, como já dito inúmeras vezes aqui, o 
senso de brasilidade que conhecemos hoje, modelando nessa direção a 
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nossa visão do que é brasileiro. A tópica canto de xangô tem como principais 
características: 

- Melodia com algumas características do tipo xangô, com durações 
mais longas que o acompanhamento (contraste rítmico), representando um 
caráter de evocação e reverência às divindades dos cultos e rituais afro-
brasileiros. 

- Ostinato: harmonia em forma de ostinato (normalmente com pouco 
movimento e mais estática), sugerindo um tratamento percussivo ao 
acompanhamento, que possui um ritmo mais condensado que a melodia e 
remetendo aos atabaques de cultos afro-brasileiros. 

Dentre os inúmeros exemplos que poderíamos citar, veremos agora 
um trazido por Eero Tarasti no Quarteto de cordas n.4 de Villa-Lobos 
(TARASTI, 1995, p. 304), compassos 1 a 8 do II movimento (Ex. 4): 

 

 

Ex. 7 –  Quarteto de Cordas n.4 – tópica canto de xangô (II, c. 1-8) 

 Neste exemplo, o cello realiza um tema de tipo xangô (inclusive 
quase que como uma citação da melodia de Xangô recolhida por Mário de 
Andrade) (RIPKE, 2016, p. 60) e os outros instrumentos realizam um 
ostinato que fornece um caráter percussivo a esse acompanhamento, 
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fazendo com que esse conjunto de caracteristicas gere a tópica canto de 
xangô.  

Todas essas características de um ritual afro-brasileiro foram 
representadas na música de Villa-Lobos e também outros compositores 
contemporâneos a ele, bem como futuramente em outras gerações de 
compositores tanto da música erudita quanto da música popular, como uma 
tradição inventada no sentido de não ser mais os elementos originais, nem 
seus ritmos originais, etc, mas sim representações apropriadas, adaptadas e 
estilizadas, tornando-se lugar comum e difundindo-se pela cultura brasileira 
como uma tradição. 

4. Conclusão 
A utilização e divulgação de materiais folclóricos no Brasil foi uma 

das ferramentas utilizadas para encontrar uma ideia de brasilidade e reforçar 
o nacionalismo em detrimento da cultura estrangeira que desde a época do 
colonialismo era imposta no Brasil. É preciso que sejamos cuidadosos na 
utilização da palavra folclore, porém, entendendo que as representações do 
folclore que hoje estudamos muitas vezes não são mais a cultura popular em 
si, nem suas tradições originais, mas sim representações estilizadas, 
folclorizadas, e colocadas dentro de outro contexto. Por outro lado, ao 
representar e trazer esse folclore à tona, divulgando-o por vários meios 
(embora de forma estilizada), temos também a divulgação e a criação de 
uma identidade (e no caso do Brasil, de uma brasilidade, tão buscada na 
época do nacionalismo e do modernismo no Brasil). O projeto folclórico no 
Brasil, a semana de arte moderna, as representações e estilizações 
folclóricas-musicais feitas dentro da música (sem também falar também de 
outras artes), serviram para que criássemos um tradição de representações, 
de identidade, de brasilidade, que foram importantes naquele contexto em 
que o nacionalismo ganhava força.  

As tópicas afro-brasileiras, ao representarem características desse 
folclore, não são apenas um caso de citação no que se refere ao passado ou 
a uma certa tradição, mas são representações feitas através de visões 
estilizadas, inventadas, e comumente aceitas de uma certa característica, de 
uma certa tradição que se repete, se espalha, e se torna lugar comum.  
Através dos exemplos das tópicas berimbau e canto de xangô podemos 
perceber como as representações de símbolos da cultura brasileira (que 
também pode ser carregadas de significados) são feitas de forma estilizada 
e recriada, inventando tradições. Como já dito anteriormente, Villa-Lobos, 
dentre outros compositores brasileiros, deu um importante passo no sentido 
de utilizar temas nacionais e folclóricos de forma mais difundida e explícita, 
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assim como elementos populares dentro da música de concerto, firmando e 
reforçando a brasilidade através de sua música pelo Brasil e pelo mundo.  
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Temporalidades, morfologias e 
granulações em Schall de Horacio 
Vaggione 

Danilo Rossetti (IA, NICS UNICAMP) 
 
Resumo: Investigamos as bases que sustentam a noção de 
granularidade na música de Horácio Vaggione, dentre as quais 
destacamos a micromontagem, a descontinuidade entre diferentes 
escalas temporais e uma abordagem morfológica da composição. 
A percepção desempenha um papel importante nesse processo, 
calcada nos conceitos de pregnância, saliência e enação. Analisa-
mos os procedimentos de granulação na obra acusmática Schall a 
partir do referencial proposto, e concluímos sobre métodos de 
articulação entre diferentes morfologias e escalas temporais.     
Palavras-chave: Paradigma granular. Horacio Vaggione. 
Micromontagem. Escalas temporais. Morfologia. 

 
Title: Temporalities, Morphologies and Granulations in the Music 
of Horacio Vaggione 
Abstract: The bases that sustain the notion of granularity in the 
music of Horacio Vaggione are investigated, among which we 
address the micromontage, the discontinuity between different 
temporal scales and a morphologic approach to composition. The 
perception has an important role in this process, based on the 
concepts of pregnance, saillance and enaction. The granulation 
procedures applied in the acousmatic work Schall are analyzed, 
considering the proposed theory. We conclude on a reflection 
about the modes of articulation between different morphologies 
and temporal scales.    
Keywords: Granular paradigm. Horacio Vaggione. Micromontage. 
Temporal scales. Morphology.  

 
Horacio Vaggione (1943) é um compositor que tem grande parte da 

sua produção ligada à música eletroacústica, seja ela acusmática ou mista. 
Em sua formação, frequentou o Estúdio de Música Experimental da 
Universidade de Illinois, fundado por Lejaren Hiller em 1958, onde também 
se destacou a presença de Herbert Brün. Foi bastante influenciado pelas 
ideias e procedimentos da computer music norte-americana, a qual teve a 
figura de Max Mattews como outro expoente (VAGGIONE, 2015).      

Vaggione, em muitos de seus textos, evoca a noção do granular, 
sendo normalmente classificado como um compositor que tem sua produção 
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incluída dentro desse paradigma (SOLOMOS, 2013). Convém ressaltar que 
sua noção de granularidade se diferencia em alguns aspectos do paradigma 
granular proposto por Iannis Xenakis, em 1962, no segundo capítulo de 
Musiques Formelles (XENAKIS, 1962, p. 61-75). Em seu modelo, Xenakis 
afirma que o som é composto por inúmeros grãos que possuem uma tripla 
natureza: duração, frequência e intensidade. Dentre os aspectos comuns 
entre Vaggione e Xenakis, podemos citar a influência de conceitos da 
termodinâmica, tais como as estruturas dissipativas de energia, em seus 
processos composicionais (SOLOMOS, 2007, p. 10-11).  

Por outro lado, o trabalho granular de Vaggione se baseia 
principalmente nos aspectos listados a seguir, os quais serão explorados ao 
longo desse trabalho: 1) exploração e manipulação no nível microtemporal 
do som, ou seja, no nível abaixo da duração das notas musicais (conceito de 
micromontagem); 2) uma abordagem multiescalar do tempo – na qual não 
há continuidade entre distintas escalas temporais – o que implica a busca de 
maneiras de articulação entre essas diferentes escalas (VAGGIONE, 2007, 
p. 106-113. ROSSETTI; FERRAZ, 2016, p. 72-75); e 3) uma abordagem 
morfológica da composição, em que o timbre não é apenas avaliado a partir 
de variáveis paramétricas, mas também por um critério perceptivo baseado 
na identificação de saliências (saillances) (VAGGIONE, 2001, p. 1).  

Nesse artigo, cujo conteúdo foi desenvolvido ao longo de nossa 
pesquisa de doutorado (2013-2016), discutiremos as características da 
epistemologia composicional de Vaggione acima mencionadas. De maneira 
geral, acreditamos que esse referencial teórico pode servir de base para a 
análise de grande parte de seu repertório de composições. Aqui, ele será 
aplicado na análise de trechos relevantes de sua obra acusmática Schall 
(1995). Concluiremos sobre a importância da afirmação da descontinuidade 
entre diferentes e escalas temporais e complementaridade entre diferentes 
morfologias sonoras no trabalho composicional de Vaggione, assim como a 
busca de mecanismos que propiciam a articulação entre essas escalas e 
morfologias.  

1. O processo de micromontagem 
A técnica da micromontagem deriva dos processos de montagem 

cinematográfica, que consiste em cortar trechos das filmagens originais e 
reagrupá-los e reordená-los em nova sequência ou contexto. No âmbito 
musical, a montagem foi incorporada aos processos da musique concrète, 
instituída por Pierre Schaeffer no final dos anos 1940. Esses processos 
consistiam na edição e transformação de gravações de áudio por 
equipamentos de estúdio, para posterior gravação do resultado dessas 
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transformações em nova fita magnética. Diferentemente da montagem 
cinematográfica, a música concreta tinha como objetivo modificar o plano 
perceptual dos sons originais, a fim de retirar a relação causal que existe 
entre o som e sua fonte emissora. O resultado almejado seria despertar o 
interesse do ouvinte em relação à apreciação estética das características 
internas do som, o entendre, terceira categoria das tipologias de escuta 
propostas por Schaeffer (1966, p. 112-128).  

A técnica da micromontagem é, de maneira análoga, uma montagem 
feita a partir de um material fixado em suporte. No entanto, ela ocorre em 
ambiente digital, mais especificamente dentro de softwares de edição de 
áudio que permitem uma manipulação no nível granular do som, em escalas 
temporais de durações inferiores a 100 milissegundos. Segundo Curtis 
Roads (2005, p. 299), a micromontagem se diferencia da síntese granular 
pois ela se configura como um trabalho artesanal do compositor que 
reordena e reagrupa de forma temporal e espacial amostras de áudio de 
ínfimas durações, através de uma manipulação direta do material sonoro. A 
síntese granular, por outro lado, é um processo de automação em que as 
variáveis1 do processo são informadas ao sistema, que realiza a sua difusão.  

Vaggione, diferentemente de Schaeffer e influenciado pela computer 
music, considera o objeto sonoro como uma categoria operatória, que 
permite a articulação de morfologias de diferentes escalas numa rede de 
operações composicionais. O princípio da micromontagem visa a estabele-
cer interações entre diferentes objetos no nível microtemporal, num movi-
mento de fragmentação e aglutinação de pequenas partes. A fragmentação 
consiste na extração de saliências dos objetos sonoros (pequenos 
fragmentos que possuem interesse auditivo), formando sub-objetos que são 
reprocessados através de diferentes tratamentos sonoros (filtragens, 
phasing, flanger, descorrelação microtemporal, etc.) e formam múltiplos dos 
sub-objetos originais. Os sub-objetos tratados podem tanto ser “incrustrados” 
nos objetos originais, enriquecendo-os sonoramente, ou também recombina-
dos entre si, formando novos objetos (VAGGIONE, 1995, Op. Cit., p. 33-34). 
No próximo item, desenvolveremos alguns pontos nos quais a epistemologia 
composicional de Vaggione se sustenta, iniciando pela noção de saliência.  

2. Saliências, pregnâncias e enação   
Saliências e pregnâncias são categorias perceptivas pertencentes à 

semiofísica de René Thom, que é definida como uma pesquisa sobre formas 
significantes ou uma teoria geral da inteligibilidade (THOM, 1988, p. 11-20). 
                                                
1 Dentre as variáveis utilizadas na síntese granular, podemos citar o tamanho (ou duração) 
e forma dos grãos, tempo de delay e feedback (taxa de reinjeção do som no sistema).   

4º encontro internacional de teoria e análise m
usical

4th international m
eeting of m

usic theory and analysis

327



 

 

As formas pregnantes foram inicialmente caracterizadas como as “boas 
formas” ligadas à Teoria da Forma do século XIX. Na semiofísica de Thom, 
as pregnâncias se opõem às saliências e são definidas como formas 
estacionárias e contínuas, de média ou longa duração, normalmente 
associadas nos animais a efeitos sensoriais e questões biológicas como 
fome, medo, desejos sexuais, etc. 

As formas salientes, por outro lado, nos remetem à descontinuidade. 
São formas ou acidentes morfológicos que se separam e se destacam por 
contraste de um fundo contínuo, chamando a atenção do nosso aparelho 
sensorial devido ao seu caráter abrupto ou imprevisto. Pode-se considerar 
como forma saliente uma quebra de simetria, uma irregularidade rítmica ou 
qualquer outro tipo de descontinuidade sensorial. Normalmente, as formas 
pregnantes surgem após alguma descontinuidade perceptiva provocada por 
uma forma saliente, deixando de existir após o aparecimento de uma nova 
saliência que provoca uma ruptura na continuidade perceptiva. De forma 
ilustrativa, Thom explica que as saliências têm um papel de provocar 
fissuras no real por onde escorrem o fluido invasivo das pregnâncias.   

Vaggione, durante seu trabalho composicional, procura selecionar, 
separar e transformar saliências presentes em objetos sonoros originais, 
para depois reorganizá-los como novos objetos sonoros ou aglutiná-los a 
objetos sonoros já existentes. Suas obras são, portanto, calcadas na transi-
toriedade das formas salientes, de maneira que a grande forma da obra vai 
sendo “esculpida” na medida em que a composição ganha corpo. Nesse 
contexto, a obra musical é definida como uma emergência, pois ela não 
pode ser reduzida nem às suas partes, tampouco aos seus elementos 
constitutivos ou às operações realizadas durante o processo de composição 
(VAGGIONE, 2010, p. 51-55). 

 A forma musical, para Vaggione, portanto, é uma emergência e 
estaria ligada ao conceito de enação proposto por Francisco Varela (1994, p. 
71-93). Esse conceito, em linhas gerais, significa dar condições para que 
uma forma ou organismo possa emergir e está sustentado pela ideia de um 
mundo sem representações, onde não há modelos predeterminados, e, de 
certa forma, somente um mundo predefinido pode ser representado. A 
percepção, dentro dessa epistemologia do conhecimento, não cria em nossa 
consciência representações do mundo exterior, mas é um processo ativo de 
produção de hipóteses no qual nossos órgãos sensitivos atuam na 
construção e transformação do mundo.             
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3. Aplicação prática: granulação por rarefação da massa espectral de 
Schall (1995) 

Aqui, analisaremos três excertos da obra acusmática Schall (1995) 
de Vaggione. Esta obra foi realizada a partir de sons de piano gravados pelo 
pianista Philip Mead, que foram posteriormente editados, transformados e 
submetidos à micromontagem.  
3.1 Início da obra 

O primeiro exemplo abordado remonta ao início da obra (entre 0 e 
110’), e pode ser visualizado no sonograma da Fig. 1, realizado no programa 
AudioSculpt. Na figura, destacamos cinco momentos numerados, nos quais 
temos uma configuração de diversos ataques de sons granulares. Esses 
ataques são constituídos por diversas partículas de sons do piano que a 
seguir são “congeladas” em regimes estacionários que duram alguns 
segundos. Essa configuração denota a sobreposição temporal de algumas 
frequências que formam um timbre, a partir da síntese aditiva das partículas 
congeladas que se estendem por uma duração.  

 
Fig. 1 – Sonograma de Schall. Ataques granulares e ressonâncias  

No momento nº1, temos a valorização da ressonância de três 
frequências de valores aproximados de 8.000, 9.015 e 16.022Hz2. Temos, a 
partir da frequência mais grave, as proporções aproximadas de 9/8 e 2/1 que 
refletem, em termos de alturas musicais, os intervalos de segunda maior e 
oitava justa. No momento nº2, temos a sustentação de três parciais que 
formam um timbre por síntese aditiva, a partir das frequências 5.924, 6.645 e 
11.800Hz. Temos, nesse momento, as mesmas proporções do momento 
anterior em relação às frequências (9/8 e 2/1), constituindo novamente 
intervalos de segunda maior e oitava justa, a partir da frequência mais grave. 
O momento nº2 é uma transposição de uma quarta justa (4/3) para o grave 
da estrutura harmônica criada no momento nº1.  

Nos momentos nº3 e nº4, após os transientes de ataque, temos a 
sobreposição de nove frequências, que constituem os parciais dos timbres 
formados. Esses parciais sobrepostos possuem uma configuração espectral 
                                                
2 Valores obtidos através da função Partial tracking analysis do programa AudioScuplt.  
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bastante semelhante, na qual quase todos os parciais são coincidentes, 
porém com frequências fundamentais diferentes. No primeiro timbre, a 
frequência fundamental está situada em 5.048Hz e no segundo timbre em 
4.482Hz. Na Tab. 1, detalhamos a composição espectral dos dois timbres, e 
os valores em negrito apontam as coincidências espectrais entre os dois 
timbres, com valores aproximados.       

Parcial Timbre 1 Proporção Altura Timbre 2 Proporção Altura 
8 15146 3 Lá# 15146 3,37 Lá# 
7 12000 2,37 Fá# 12000 2,67 Fá# 
6 10097 2 Ré# 8964 2 Dó# 
5 8449 1,67 Dó 8500 1,89 Dó 
4 7573 1,5 Lá# 7521 1,67 Lá# 
3 6697 1,33 Sol# 6697 1,49 Sol# 
2 5976 1,18 Fá# 5976 1,33 Fá# 
1 5667 1,123 Fá 5048 1,126 Ré# 

FF 5048 1 Ré# 4482 1 Dó# 

Tab. 1 – Distribuição frequencial dos timbres nº3 e nº4 em Schall 

O momento nº5 possui uma ressonância cujas frequências são 
sustentadas no registro grave (mostrado em detalhas na Fig. 2, um 
sonograma com distribuição logarítmica das frequências). Nesse exemplo, 
os parciais se apresentam de maneira amalgamada, constituindo uma 
massa espectral inarmônica situada entre por volta de 100 e 3.400Hz. Nessa 
massa, os parciais que puderam ser detectados apresentam os seguintes 
valores frequenciais: 109, 124, 184, 694, 962, 1.145 e 3.397Hz.  

 
Fig. 2 – Sonograma com maior zoom e distribuição logarítmica de frequências 

do momento nº5 de Schall 

3.2 Formação da textura granular 
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No segundo trecho que vamos abordar, temos a formação de uma 
textura granular bastante extensa (entre 2’56’’ e 3’48’’), granulação essa 
obtida, como mostraremos, pelo fatiamento de sons gravados do piano em 
partes de ínfima duração. Na Fig. 3, podemos notar a presença da textura 
granular formada por grãos que se repetem continuamente. Traçamos linhas 
paralelas a fim de ressaltar a repetição frequencial desses grãos. A 
construção da textura resultante é feita a partir de grãos situados em pouco 
mais de trinta frequências diferentes, principalmente a partir de 2.500Hz. 
Vaggione, no início, provavelmente se baseou em linhas contínuas que 
representariam a sustentação dessas frequências por uma longa duração. 
Após essa construção, o compositor retirou segmentos dessas linhas até 
restarem apenas pontos de durações bastante curtas, de alguns milisse-
gundos que, quando soam em conjunto, formam uma textura granular.  

Para o sucesso desse modelo, em cada linha que representa uma 
frequência diferente, são retirados trechos de locais temporais diferentes, 
numa espécie de contraponto microtemporal. Os grãos derivados dessa 
divisão das linhas se situam em posições temporais diferentes, e raramente 
se sobrepõem. Na Fig. 3, as linhas simulam a possível distribuição espectral 
contínua do início do processo de composição, uma espécie de acorde 
sustentado formado por várias notas. Nessa hipótese (em analogia à teoria 
da mecânica ondulatória de Louis de Broglie3), podemos supor que inúmeros 
grãos justapostos formam ondas correspondentes aos parciais, sendo que a 
transmissão de energia entre elas ocorreria por transdução (contato entre 
partículas próximas).    

                                                
3 Louis De Broglie, em sua definição da mecânica ondulatória, procura estender o dualismo 
existente entre as descrições ondulatória e corpuscular da estrutura atômica, proposta por 
Niels Bohr, para as partículas elementares da matéria (especialmente em relação aos 
elétrons). De Broglie observou, em 1924, a existência de uma onda de matéria que 
corresponde a um elétron que se move, em analogia à uma onda luminosa correspondente 
a um quanta de luz que se move. Assim, concluiu que toda matéria apresenta 
características tanto ondulatórias quanto corpusculares, comportando-se de um ou de outro 
modo dependendo do experimento específico (HEISENBERG, 1995, p. 32-35).        
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Fig. 3 – Sonograma de Schall: textura granular com repetição iterada dos grãos 

Constatamos que as frequências utilizadas por Vaggione para a 
constituição da textura granular desse trecho estão compreendidas num 
âmbito frequencial de três oitavas, a partir de aproximadamente 2.535Hz 
(Um Ré# alto). Portanto, as oitavas superiores à frequência inicial são 

aproximadamente 5.048 e 11.119Hz. É interessante notar que o preenchi-
mento do espaço frequencial entre as oitavas ocorre respeitando o 
temperamento igual ou cromatismo das alturas, constituído a partir da 
divisão da oitava em doze segmentos, através da 212 . Na Tab. 2, temos os 
valores aproximados das frequências encontradas, correspondentes às 
frequências dos grãos desse trecho de Schall.   

1ª oitava (Hz) 2ª oitava (Hz) 3ª oitava (Hz) Proporção 
2535 5048 10119 1 

 5320 10775 1,053 
2852 5637 11319 1,125 
3010 5976 12043 1,187 
3192 6361 12772 1,259 
3373 6723 13605 1,33 
3554 7131 14420 1,4 
3780 7561 15281 1,49 
3984 7991 16028 1,57 
4210 8489 17000 1,66 
4482 8964 17975 1,76 
4776 9553 19061 1,88 

Tab. 2 – Frequências relacionadas aos grãos de Schall, entre 2’56’’ e 3’48’’ 

3.3 Textura granular mais densa 

Nosso último exemplo analisado se refere ao trecho entre 5’58’’ e 
6’52’’ de Schall. Nele, temos também uma configuração granular, dessa vez 
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com maior densidade. A textura resultante, como veremos, é formada a 
partir de acordes do piano transformados. A existência dos acordes pode ser 
inferida pela existência de uma energia espectral concentrada na região 
grave, similar à representação desse modo de jogo do piano. Os acordes 
são submetidos a tratamentos eletroacústicos que alteram sua morfologia, 
dentre os quais citamos a convolução e a reversão temporal (o envelope da 
forma de onda é revertido, na direção da extinção para o ataque). 

Essa textura também apresenta, na Fig. 4, parciais que se 
sustentam por algum período, desaparecendo e surgindo novamente. 
Traçamos inúmeras linhas no sonograma a fim de mostrar a sustentação 
dessas frequências, além de seu desaparecimento e reaparecimento ao 
longo do tempo. Muitas das frequências utilizadas nesse exemplo 
correspondem aos parciais encontrados no exemplo anterior.    

Na textura formada, o espaço frequencial entre os parciais é 
preenchido por grãos de tamanho ínfimo, com durações bastante curtas, 
formando uma poeira de sons, cuja sonoridade é próxima do ruído branco, e 
bastante diferente do exemplo anterior. O fator de variação da textura é dado 
pela densidade da poeira sonora que preenche o espaço entre os parciais 
(há momentos mais densos e com maior sonoridade, e outros menos 
densos, com uma sonoridade bastante sutil, próxima ao silêncio), além da 
quantidade de parciais presentes ao longo do trecho analisado.  

 

 
Fig. 4 – Sonograma de Schall: poeira de sons entre os parciais 

4. Articulação entre diferentes morfologias e escalas temporais  
No item anterior, foram analisados três exemplos da obra 

acusmática Schall, onde Vaggione utiliza ao menos três maneiras diferentes 
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de articulação e complementaridade entre tratamentos ondulatórios (base-
ados numa morfologia sonora com uma frequência fundamental e parciais 
superiores) e granulares. Uma hipótese para esta abordagem em Schall diz 
respeito à reconstrução dos parciais dos sons originais do piano, na qual as 
ondas seriam formadas por inúmeras partículas justapostas lado a lado. 

No primeiro exemplo analisado, destacamos o estiramento temporal 
dos grãos e a síntese aditiva que ocorre no regime estacionário destes grãos 
estirados, formando um novo timbre. No segundo exemplo, temos, de certo 
modo, o inverso dessa proposição. Vaggione parte de parciais estirados e 
sustentados no tempo e extrai algumas de suas partes até restarem grãos 
de duração bastante curta, da ordem de milissegundos, formando uma 
textura granular. No terceiro exemplo, há acordes de piano que são 
estirados temporalmente (time stretching) que têm sua composição espectral 
e seu envelope dinâmico modificados por tratamentos eletroacústicos, além 
de terem seu espaço frequencial (entre os parciais) preenchidos por uma 
poeira sonora que constitui uma textura granular mais densa. 

O trabalho minucioso de micromontagem não reflete de maneira 
direta o que ouvimos na escala temporal perceptiva dos objetos sonoros. A 
decupagem de sons contínuos, extração de saliências e reorganização dos 
inúmeros sons minúsculos ultrapassa nosso limite psicoacústico da percep-
ção dos sons individualmente (da ordem de por volta de vinte eventos por 
segundo). Assim, nossa percepção tende a agrupar esses grãos numa única 
imagem perceptiva, na qual percebemos uma textura granular descontínua 
que se renova a cada instante. Esse seria um dos pontos existentes a res-
peito da descontinuidade entre diferentes escalas temporais, defendida por 
Vaggione.  

A articulação entre essas escalas ocorre na medida em que o 
compositor aplica tratamentos sonoros aos grãos, realiza operações de 
micromontagem e organiza o material sonoro no microtempo, sempre 
controlando seu resultado perceptivo, sua temporalidade e sua forma 
através da escuta. Nesse processo, a grande forma não é planejada pois, no 
modelo de enação, não há nada preestabelecido, mas é resultado das 
inúmeras operações realizadas para a constituição de objetos e das 
concatenações construídas entre eles. 

Nesse artigo procuramos investigar de forma sucinta as 
características do paradigma granular de Vaggione, além das bases teóricas 
que sustentam sua epistemologia composicional. Procuramos verificar de 
maneira prática a aplicação dessas ideias na composição, através da análise 
de alguns procedimentos realizados na obra Schall. Por fim, tecemos alguns 
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comentários sobre como Vaggione promove a articulação entre diferentes 
escalas temporais nessa obra, bem como a respeito de como este 
compositor opera sobre a complementaridade entre diferentes morfologias 
sonoras, de caráter ondulatório ou granular.     
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Uma análise da peça Um Rosto de Mulher
de Aníbal Augusto Sardinha

João Vital de Araújo Santos (UFMS)
Luis Felipe Oliveira (UFMS)

Resumo: Este artigo analisa a peça para violão solo Um Rosto
de Mulher de Aníbal Augusto Sardinha, o “Garoto”, compositor
brasileiro que viveu na primeira metade do século XX e que era
um multi-instrumentista muito conhecido. A análise gráfica aqui
apresentada busca descrever o material e os fundamentos estruturais
que constituem a obra, através da consideração de aspectos da
forma, da harmonia, da condução de voz e da elaboração motívica.
Buscamos identificar se a obra possui características de um prelúdio,
nomenclatura atribuída a peça.

Palavras-chave: Análise musical. Violão solo. Música brasileira.
Garoto.

Title: An analysis of the piece Um Rosto de Mulher by Aníbal Augusto
Sardinha.

Abstract: This paper analyzes the piece for solo guitar Um Rosto
de Mulher of Aníbal Augusto Sardinha, a.k.a “Garoto”, a Brazilian
composer who lived in the first half of the twentieth century and
was a very well-known multi-instrumentalist. The graphic analysis
presented here aims at describing the material and the structural basis
that constitute the work, by means of considerations about formal,
harmonic, voice-leading, and motivic aspects. We try to identify if the
work has characteristics of a prelude, nomenclature attributed to the
piece.

Keywords: Musical Analysis. Solo Guitar. Brazilian music. Garoto.

Este trabalho apresenta uma análise da obra Um Rosto de Mulher,
que segundo Mello (2012, p. 237) foi composta em 7 de junho de 1945 pelo
compositor paulista Aníbal Augusto Sardinha (1915-1955), o Garoto. Além do
ofício de compositor, era um instrumentista versátil em diversos instrumentos
de cordas (violão, violão tenor, banjo, bandolim entre outros) com consagrada
atuação em ambientes predominantemente voltados à prática da música popular.
Uma parte considerável da produção de Garoto pode ser classificada como
pertencente ao gênero do choro, porém algumas peças, entre elas Um rosto
de Mulher, são classificadas por Delneri (2009, p. 98) como prelúdios devido ao
caráter descritivo, à constância motívica e à liberdade formal, em andamentos
lentos e sugestivos de rubatos. Leva-se em conta também o fato de que o
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repertório de concerto ocupou parte dos estudos de Garoto nos seus últimos dez
anos de vida (MELLO, 2012).

Para Bellinati (1991, p. 43), esta obra é um pequeno prelúdio
impressionista descritivo; Junqueira (2012, p. 90) complementa que ela “é outra
peça que revela nitidamente uma aproximação da obra de Garoto com o universo
musical impressionista”, e em uma nota de rodapé explica o que entende por
impressionismo: “São características do impressionismo o vago, a nuança, a
musicalidade interior, a realidade objetivada numa distância de impressão e de
sonho. Note-se, todavia, que impressionismo em música significa, sobretudo,
Debussy” (MAGNANI, 1996 apud JUNQUEIRA, 2012, p. 90). A definição
“descritiva” sugerida por Bellinati pode ser certificada por Mello (2012, p. 83),
que ele relata o acontecimento de inspiração para a obra ser composta:

Certo dia, cruzou na rua com uma mulher cuja expressão sofrida
muito impressionou. Sensibilizado, compôs uma música, que Hélio
Rosa batizou como Um Rosto de Mulher. Badeco, que estava
presente quando Garoto mostrou a música pela primeira vez aos
amigos, recorda que o instrumentista dizia repetidamente: “Aquela
mulher tinha uma expressão tão triste”. (MELLO, 2012, p. 83)

Sua ligação com o movimento impressionista pode ser justificado por
sua admiração pelo compositor francês Claude Debussy (1862-1918), visto que
Garoto possui uma peça intitulada Debussyana. Entretanto considerar que Garoto
possuía os conceitos de composição de tal período é incerto, uma vez que “a
gravação [de Um Rosto de Mulher] não nos transmite a compreensão analítica do
compositor sobre aquela obra. Talvez nem mesmo haja, por parte do compositor,
algum tipo de julgamento do ponto de vista teórico.” (JUNQUEIRA, 2012, p. 75).
Dessa maneira, posto que Garoto tocava e conhecia o repertório de tradição
europeia, parte dos conceitos que foram observados podem ser justificados pela
proximidade através de atividades práticas; contudo, não podemos afirmar sua
concepção teórica sobre os mesmos.

Tratar da obra de Garoto para violão solo nos remete a duas edições
que resgataram parte de sua obra: Ribeiro (1980) e Bellinati (1991). Segundo
Junqueira (2012, p. 75), as edições de Geraldo Ribeiro e Paulo Bellinati
apresentam alguns contrastes:

(...)as duas transcrições revelam entendimentos completamente
diversos da mesma música. O compasso, a tonalidade, as indicações
de dinâmica, acentuações rítmicas, configuração dos acordes –
divergentes na comparação entre as duas transcrições – são
elementos que demonstram claramente a percepção dos editores em
relação à peça.
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A análise que aqui apresentamos foi realizada sobre a edição de Bellinati
(1991), e ambas foram transcritas a partir da gravação do próprio compositor ao
violão. Nossa análise buscou elucidar a constituição estrutural da obra através de
recursos gráficos de inspiração schenkeriana, buscando evidenciar a condução
de voz e a direcionalidade harmônica de cada seção da peça. Nos gráficos que
apresentamos a seguir, eliminamos as repetições e verticalizamos os arpejos —
o que Forte e Gilbert (1992) chamam de melodias compostas —, de forma que
a condução de voz se torne evidente. Discutimos, também, algumas questões
harmônicas que nos pareceram relevantes dentro da estrutura formal da peça e,
graficamente, apresentamos a harmonia cifrada tanto na forma usual da música
popular quanto na grafia por graus, típica da harmonia tradicional.1 Com relação
ao aspecto harmônico, a noção de “lugares de chegada” (FREITAS, 2010) nos
parece frutífera para elucidar a direcionalidade harmônica nesta obra.

A metáfora “lugares de chegada” procura representar a noção
bastante genérica de que as escolhas e combinações dos acordes,
regiões e tonalidades se fazem por meio de dois comportamentos
(ou funções, ou vontades de construção) complementares e
essencialmente distintos. Alguns acordes, regiões ou tonalidades
cumprem o papel de “meta” (o ponto de mira que se procura atingir;
o objetivo a ser alcançado; a razão de ser; o princípio e o fim,
etc.) e outros são “meios” (aquelas harmonias que possibilitam
a preparação e o alcance da meta; os passos que nos tiram
de um estado de repouso e nos dirigem a um determinado fim,
etc.). Diversas analogias expressam esta dualidade que, ao mesmo
tempo, é simples e complexa, abstrata e concreta: alguns (acordes,
regiões ou tonalidades) cumprem o papel de “centro” enquanto outros
“exercem atração” ou “são atraídos” para tal centro. Alguns são “de
repouso” e outros “de movimento”. (FREITAS, 2010, p. 1)

1. Análise

Um Rosto de Mulher é uma obra curta com duração média de 1’10”, e
está dividida em duas partes: A e A’, segmentadas em pequenas seções. Ainda
que seja uma obra pequena, é observado pontos de cadências em que Fá maior
e Lá[ maior são colocados como possíveis “lugares de chegada”, e em alguns
trechos notamos o uso de acordes na qual a definição tríadica fica indefinida.
Dessa maneira, o compositor consegue constituir um clima de imprecisão em

1Observar-se-ão divergências quanto à notação das notas, em questões de enarmonia, visto
que alguns acordes são usualmente cifrados com tensões harmônicas que divergem da escrita
da edição utilizada.

4º encontro internacional de teoria e análise m
usical

4th international m
eeting of m

usic theory and analysis

339



relação à tonalidade central, no entanto, interpretamos a tonalidade de Ré menor
como centro.

O início da obra, como indica a Fig. 1, começa com o acorde de
segundo grau, uma tétrade diminuta com sétima menor, que logo é alterada: a
terça, antes menor, converte-se em maior. Freitas (2010, p. 176) exemplifica este
acontecimento no tom de Dó menor, onde

(...) a fundamental do acorde “lá[-dó-ré-fá]” é a nota “ré”; a nota
alterada (não diatônica) neste II grau2 é a sensível pré-dominante
“fá];” a nota “lá[”, no baixo, enfatiza a dissonância natural de uma
harmonia que intensifica a preparação para o V7 e, ao mesmo tempo,
conserva o diatonismo do Im grau.

Fig. 1 – Parte A de Um Rosto de Mulher, introdução

Obtemos, em Um rosto de Mulher, o Mi, Sol], Si[ e Ré, em posição
fundamental. O Sol] é a sensível da dominante (A7). Freitas (2010, p. 176)
complementa que:

As qualidades tão únicas deste acorde “pré-V7 do modo menor”,
sua imperfeição e complexidade, são tradicionalmente respeitadas
como uma interessante diferenciação artística: numa progressão tipo
D7 -> G7 -> Cm (no tom de Dó-menor), a tétrade de “D7”, justamente
por possuir a princípio uma “[5” diatônica (a nota “lá[”), apresenta-se
naturalmente diferenciada da tétrade de “G7”. Diferença que faz
com que tétrades aparentemente do mesmo tipo (maior com sétima
menor) e que desempenham o mesmo tipo de função (preparação
para o acorde que segue), soem hierarquicamente bem contrastadas
com o mínimo de perda diatônica.

2Na Fig. 1 estamos cifrando esse acorde de acordo com Kostka, Payne e Almén (2013, p.
373)
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É importante salientar duas situações entre os acordes de A7(9[)13 e
Dm6/A (compassos 7 a 9). Horizontalmente notamos que o caminho melódico
de cada nota é simétrico (exceto o baixo), e por meio de grau conjunto as notas
de A7(9[)13 percorrem segundas maiores descendentes, formando intervalos de
quartas paralelas; verticalmente, os acordes são constituídos de um feixe de
intervalos de quartas, e (PERSICHETTI, 1961, p. 94) aponta que:

Acordes quartais são construídos por intervalos de sobreposição
de quartas. Em outro contexto, a maioria dos membros do acorde
devem ser colocados separados por quartas, a fim de preservar o
som distintivo quartal; Caso contrário, as estruturas quartais podem
soar como acordes de décima primeira, décima terceira ou notas
adicionadas.3

O som distintivo quartal destes dois acordes é preservado, entretanto,
considerando a propensão tonal da obra, na condução das vozes é verificado um
tratamento de dissonâncias, em que, em sua maioria, são resolvidas por grau
conjunto descendente. Além disso, o baixo estático (pedal) reforça a constituição
quartal que se mantém no movimento das vozes. Devido à sua progressão
harmônica, esta seção é uma afirmação da tonalidade de Ré menor, e dado
que a partir deste ponto é observado uma mudança no motivo na obra, a
denominaremos como introdução.

Fig. 2 – Parte A de Um Rosto de Mulher, segunda seção

A segunda seção é iniciada com uma escala cromática, percorrendo o
intervalo entre a nota Ré e o Lá agudo, como evidenciado na Fig. 2, e este

3No original lê-se: “Chords by fourths are built by superimposing intervals of the fourth. In other
spacing, most of the chord members must be placed a fourth apart in order to preserve the
distinctive quartal sound; otherwise the quartal structures may sound like eleventh, thirteenth,
or added-note chords.” (PERSICHETTI, 1961, p. 94)
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recurso torna-se uma ferramenta de articulação entre as seções, uma espécie de
“ponte”. Posteriormente, a movimentação harmônica estabelece uma cadência
na relativa maior (Fá maior), em que é constatado os acordes de Gm7(9),
C7 e F7M. No compasso 14, o acorde composto por um feixe de intervalos
de quartas, devido ao retardo da nota Mi, configura-se um acorde diminuto
com sétima diminuta de nota comum com o acorde seguinte, o quarto grau da
tonalidade principal4. Compreendemos esse quarto grau como a “meta” desta
seção, configurando assim um prolongamento do mesmo. Motivicamente, esta
seção, é elaborada com o emprego de bordaduras e notas de passagem.

Fig. 3 – Parte A de Um Rosto de Mulher, terceira seção

Posteriormente a segunda “ponte” (repetição da escala cromática), como
mostra a Fig. 3, o acorde de Ré menor reaparece, tendo em vista que B[m é
uma subdominante menor de Fá maior, este trecho apresenta uma progressão
que indica uma nova cadência (B[m/D[, C7(13) e F7M) nesta tonalidade. A
dominante (C7(13)) também apresenta um feixe de intervalos em quartas (Si[, Mi
e Lá).

Na próxima seção (Fig. 4), delineamos o início da parte A’, visto que ela
conserva o mesmo motivo da segunda seção da parte A (Fig. 2). No entanto,
é constatada a ocorrência de uma modulação, efetuada por uma mudança de
um tom e meio acima da anterior. Desta maneira, podemos determinar que a
região tonal neste trecho é Fá menor, e as funções dos acordes foram marcadas
pensando nessa tonalidade.

Visto os acordes de Em7(5[) e A7, na segunda e terceira seções da
parte A’, como mostra a Fig. 5 e 6, o compositor ressalta a tonalidade inicial, em
que o lugar de chegada é o Ré menor.

Na última seção notamos uma cadência final, como mostra a Fig. 7. Nos

4Estamos cifrando esse acorde como nc◦7 que é tradução do termo Common-Tone Diminished
Seventh Chord, normalmente cifrado em inglês como ct◦7 (KOSTKA; PAYNE; ALMéN, 2013, p.
417)
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Fig. 4 – Parte A’ de Um Rosto de Mulher, primeira seção, cifrado em Fá menor

Fig. 5 – Parte A’ de Um Rosto de Mulher, segunda seção

primeiros acordes é identificado um feixe de intervalos de quartas (compasso 31
a 34) e as notas do acorde de E7(9[)13 (Ré, Sol], Dó] e Fá) movimenta-se
paralelamente um semitom descendente (Dó], Sol\, Dó\ e Mi), constituindo uma
ideia motivíca semelhante a um trecho apresentado no início da obra (Fig. 1). No
compasso 35, E7 é uma dominante secundária de Lá, e resolve em um acorde
já apresentado na introdução (Fig. 1) da peça: A7(9[)13. Posteriormente à
uma escala cromática, desta vez descendente, encontramos também uma tríade
relacionada ao acorde de sexta napolitana5 (E[) – estamos denominando, em
nossa análise, tal acorde por [II pela sua aparição em sua posição fundamental,
divergindo desta forma do uso corrente do acorde de sexta napolitana –, e a
obra termina em um acorde de Dm6(9)/A.

5Segundo Freitas (2010, p. 64-67) o acorde de sexta napolitana é proveniente da região da
subdominante menor, visto que adicionado uma sexta menor a esse quarto grau (Gm) obtemos
a nota Mi[, entre suas múltiplas funções entendemos que: “Não possui trítono. Embora a nota
[Mi[] seja uma alteração cromática, seu acréscimo característico gera intervalos consonantes
(a perfeita tríade maior [Sol, Mi[, Si[]) (...) assim a sexta napolitana implica algo como uma
‘harmonia consonante e cromática’.”(FREITAS, 2010, p. 67)
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Fig. 6 – Parte A’ de Um Rosto de Mulher, terceira seção

Fig. 7 – Parte A’ de Um Rosto de Mulher, seção final

2. Considerações finais

Neste artigo apresentamos uma análise da obra Um Rosto de Mulher
de Aníbal Augusto Sardinha, conhecido como Garoto, composta em 1945 e
denominada como prelúdio por Delneri (2009, p. 98) e prelúdio impressionista
descritivo por Bellinati (1991, p. 43). Ainda que de maneira segmentada,
apresentamos aqui a obra completa em notação analítica.6

Durante a obra, no contexto harmônico, os acordes possuem uma
certa ambiguidade, por vezes invertidos, incluindo o acorde de tônica (Dm)
em resoluções cadenciais; ou estruturados por feixes de intervalos em quartas,
resultando em um diagnóstico tríadico peculiar. As cadências na tonalidade
de Fá maior e a modulação no início da parte A’ (Fig. 4) são outros fatores
resultantes de incertezas sobre a tonalidade principal, constituindo-se, por parte
do compositor, na intenção de deixar impreciso um centro tonal principal,
proporcionando uma espécie de “jogo” na obra.

6Sugere-se ao leitor interessado o contato com as edições de Bellinati (1991), base para nossa
análise, e Ribeiro (1980).
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De acordo com o New Grove Dictionary of Music and Musicians, o
prelúdio, após 1800, “não têm função de prefação e são simplesmente coleções
de peças curtas explorando modos especiais, figuras musicais ou problemas
técnicos, e baseando-se em uma ampla gama de influências, incluindo jazz,
música folclórica e formas de dança” (FERGUSON, s.d., tradução nossa). As
principais atividades musicais de Garoto estavam inseridas no contexto de música
popular, e de forma direta ou indireta isso refletiu demasiadamente em suas
composições; além disto, observa-se uma consciência composicional, em que a
condução das vozes, a forma, os motivos e os “lugares de chegada” da harmonia
são interligados de forma coerente, nesta obra e em outras correlacionadas
compostas no mesmo período (SANTOS; OLIVEIRA, 2017).
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Três experiências da Forma Momento: 
um modelo formal do agora 

Jorge L. Santos (UNICAMP) 
Silvio Ferraz (USP) 

 
Resumo: O artigo pretende discutir um modelo formal proposto 
por Stockhausen (1963), a forma momento, tendo como referência 
o debate entre Kramer (1978) e Hasty (1986) acerca da real 
possibilidade de descontinuidade em música. Examinamos três 
experiências da forma momento, Sinfonias de instrumentos de 
sopro (Stravinsky) e Monochromie (Messiaen), formas momento 
avant la lettre, e Momente (Stockhausen), buscando entender de 
que maneira essas experiências efetivaram ou não a ruptura com 
continuidade temporal.    
Palavras-chave: Forma momento. Stockhausen. Forma musical. 
Tempo Musical. Análise musical. 

 
Title: Three experiences of Momentform: a formal model of the 
“now” 
Abstract: The article intends to discuss a formal model proposed 
by Stockhausen (1963), the Momentform, using as theoretical 
reference the debate between Kramer (1978) and Hasty (1986) 
about moment form and discontinuity. We examine three 
experiences of the moment form, Symphonies of Wind Instruments 
(Stravinsky) and Monochromie (Messiaen), moment forms avant la 
lettre, and Momente (Stockhausen), aiming to understand how 
these experiences have or have not realized the rupture with 
temporal continuity. 
Keywords: Momentform. Musical form. Musical Analysis. 
Stockhausen. Musical Time. 

 
 

1. Forma-momento: um modelo formal do agora 
Ao ampliar o debate sobre o serialismo para a questão do tempo, 

antes confinado essencialmente ao universo das alturas, Stockhausen e a 
geração Darmstadt da década de 1950 passaram a buscar outras formas de 
pensar o tempo dentro da música. A maneira de organizar o discurso 
musical de modo que ao mesmo tempo que negasse as estruturas 
tradicionais do pensamento musical pudesse propor uma alternativa, 
levaram Stockhausen a propor uma solução formal que parecia 
imensamente inovadora: a forma momento. Ele entendia, todavia, estar 
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formalizando algo que já era relativamente presente em outros compositores 
de relevo. Sua maneira de abordar, entretanto, era mais direta e 
conscientemente orientada em função da ruptura final que se daria na 
desconstrução da linearidade, da continuidade dos eventos. 

1.1 Formas dramática, épica e lírica 
Para compreender a surgimento do conceito da forma momento tal 

qual propõe Stockhausen, é preciso um breve recuo para avaliar sua visão 
sobre a forma de maneira mais geral. O compositor alemão apresenta três 
grandes maneiras de organiza-la: a forma por variação, a forma por 
desenvolvimento e, por fim, sua proposta propriamente dita, a forma 
instantânea, ou forma momento1.  

A forma em desenvolvimento apresenta elementos estruturados na 
sequência começo, meio e fim. Por essa razão, o compositor a chama de 
forma dramática (STOCKHAUSEN, 2009/1971, p.59). Na maneira 
tradicional, as formas de sequência ou variações são baseadas em um 
tema, original ou extraído de tradições populares. Compõe-se uma 
sequência ou um conjunto de variações ao adicioná-las uma a outra em 
série. O compositor chama essas práticas de formas épicas porque se pode 
tanto acrescentar quanto reduzir algo a elas sem comprometer o 
entendimento sequencial. Stockhausen usa o termo lírico para descrever 
uma música na qual o processo de formação é instantâneo, ou seja, a forma 
momento (2009, p. 61).  

1.2. Definindo momento 
Momento, para o Stockhausen, implica não apenas um recorte 

temporal, mas sobretudo um “modo de ser” ou característica. Os momentos 
seriam, portanto, mais curtos ou mais longos de acordo com um certo 
conjunto de características que o definem. Os momentos são articulados 
entre si pela modificação, ou grau de mudança, de uma ou várias 

                                                
1 As traduções dos textos e entrevistas de Stockhausen proporcionam dificuldade que 
podem levar a inconsistências terminologias. No caso da tipologia das formas, ela ficará 
mais clara apenas na mais tarde, como atestam suas palestras da década de 1970 
transcritas. O autor, na década de 1960, claramente via a forma dramática como algo 
excessivamente dominante que deveria ser abandonado.  A visão de Stockhausen sobre 
forma dramática em Momentform, já não é mantida exatamente da mesma maneira como 
atestam as palestras realizas nos anos 1970, ele diz: “O desenvolvimento deveria ser 
reintroduzido na composição musical, de outro modo, ela se torna muito fraca, porque se dá 
importância demais ao evento individual.” (STOCKHAUSEN, 2009, p. 59)  
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características, formando momentos parciais ou submomentos. 
(STOCKHAUSEN, 1963, p. 112). 

O modo de ser do momento se dá em dois planos, o formal e o 
temporal. No primeiro, um momento pode ser uma “forma” (em alemão, 
Gestalt), uma estrutura (Struktur) ou uma mistura dos dois. No segundo, 
plano temporal, o momento pode ser um estado (estaticamente) ou um 
processo (dinamicamente) ou uma combinação de ambos (STOCKHAUSEN, 
1963, p. 112). Essas categorias que compõem o “modo de ser” de cada 
momento podem ser visualizadas na Fig. 1:  

 
Figura 1- Esquema do “modo de ser” do Momento 

  

1.3 Unidade e grau de mudança 
O elemento principal caracterizador da forma momento para 

Stockhausen é a mudança. Para Stockhausen, a mudança é uma 
característica equivalente às outras da música (tais como alturas, timbres, 
intensidades, durações, etc.). Nesse sentido, seria possível compor uma 
série de mudanças de graus distintos, o que ele chama de graus de 
renovação. Compor em função desse padrão de mudança, de uma mudança 
zero até um máximo definido, é o que Stockhausen entende como elemento 
primordial da forma momento (STOCKHAUSEN, 2009, p. 64). A ideia 
essencial é que mudanças no grau máximo gerariam descontinuidade 
(embora Stockhausen não utilize essa palavra), isolamento, não 
sequencialidade. É possível notar que os graus de mudança vão variar de 
acordo com o nível estrutural do momento. É o grau de mudança que 
permite que esses submomentos sejam distintos o suficiente entre si para 
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serem percebidos como momentos diferentes ao mesmo tempo que sejam 
também entendidos como parte de um todo que é o momento geral. 

É justamente a mudança, sua velocidade e sua intensidade, que 
constrói uma unidade para a forma momento. Esse grau de mudança pode 
ser, por exemplo, de uma proporção. Essa proporção deveria, em tese, ser 
aplicada a todos os parâmetros.  Como exemplo, Stockhausen (1961) cita a 
proporção 3:1 e seu uso em determinado grau de mudança e como ele vai 
se complexificando. Um grau de mudança2 (V1) teria essa proporção 
aplicada a um único parâmetro, num grau de mudança V2 a mesma 
proporção seria aplicada a dois parâmetros e assim sucessivamente. 
Stockhausen continua a exemplificação aplicando essa proporção a um 
dado som formado por altura de 92cps3 (Fá sustenido), duração de 1 
segundo, timbre com área formante de 200 a 1000cps, volume de 80 e 
localidade (espaço) de 00 / 5 metros. Ao longo do artigo, o compositor 
descreve a aplicação dessa proporção a cada um dos parâmetros. Aqui, 
diferentemente do que ocorre em Sinfonias de Instrumentos de Sopro4 que, 
segundo Kramer (1978), teria como unidade a proporção de duração das 
seções ou momentos – todos os parâmetros mudam de estado em função 
de um dado unitário. A proporção não é aplicada apenas a um parâmetro, 
mas funciona como um dado aritmético a ser aplicado nos diferentes graus 
de mudança. Se aplicarmos essa ideia ao “modo de ser” de um dado 
momento, poderíamos pensar que é exatamente esse grau de mudança, se 
V1, V2 ou V5 que determina seu caráter estático ou processual e também as 
interrelações entre os submomentos. Os graus de mudança criam, assim, 
uma predominância maior ou menor de um dado parâmetro do som no 
momento ou submomento.  

2. Antecedentes da forma momento padrão: Stravinsky e Messiaen 
Ainda que formalizada por Stockhausen, a forma momento não foi 

uma criação totalmente original do compositor alemão. Entretanto, para 
efeitos didáticos, podemos tomar a forma momento tal como elaborada pelo 
compositor alemão como referencial, situando as propostas semelhantes – 
ainda que não expressas dessa maneira – como antecedentes.   

Ao buscar antecedentes para a práticas composicionais similares à 
forma momento, Kramer (1978) traz a discussão, levantada pelos 
darmstadianos5, de se Jeux, de Debussy, teria sido a primeira forma 
                                                
2 O “V” corresponde à Veränderung que significa mudança em alemão.  
3 Ciclos por segundo.  
4 Symphonies d'instruments à vent (1920) 
5 Compositores que frequentaram os Cursos Internacionais de Música Nova em Darmstadt 
na Alemanha.  
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momento realizada. O autor argumenta que, embora altamente 
seccionalizada, as seções em Jeux teriam inegável senso de movimento e 
direção ao invés de uma experiência estática, elemento que, para o autor, é 
central na forma momento (KRAMER, 1978, p. 189). As características 
texturais e timbrísticas de Jeux, de fato, induzem à percepção de que se 
trata de uma obra cuja organização temporal dá lugar a uma espacialização, 
o que corroboraria essa percepção darmstadtiana de descontinuidade.  

A leitura de Kramer sobre Jeux ser ou não uma forma momento 
enquadra-se na sua ideia de que a descontinuidade cronológica – mesmo 
que de maneira não absoluta – está na base da forma momento. Essa 
abordagem estaria mais claramente presente em outros dois compositores 
da tradição francesa: Igor Stravinsky e Olivier Messiaen.  

Para Kramer, a primeira peça utilizando a forma momento é 
Sinfonias de Instrumentos de Sopro de Stravinsky. O autor busca explicar 
como a forma é construída por um sistema de proporções de 3:2, que 
segundo ele, só faz sentido porque os momentos são autocontidos 
(KRAMER, 1978, p. 185). A ausência de direcionalidade formal entre as 
seções não comprometeria a unidade formal devido a essa proporção 
temporal. Ao mesmo tempo, é justamente essa forte seccionalização que 
geraria descontinuidade.   

Kramer argumenta que o elo entre Stravinsky e os darmstadtianos é 
a obra de Messiaen. A maneira como Messiaen trabalhava algumas formas 
tradicionais já apontava para princípios que, para o autor, seriam traços do 
pensamento da forma momento. Ao utilizar a forma sonata, por exemplo, 
Messiaen não a fazia como processo desenvolvimentista, mas como “objeto 
estático”. Ao invés de seções que se direcionam para o momento seguinte, 
Kramer defende a existência de “colagens seccionalizadas” com uma 
abordagem do tempo bastante distinta da utilização da mesma no universo 
tonal. A obra que Messiaen, ainda segundo Kramer, utilizaria de modo mais 
pleno a forma momento é Chronochromie (1960). Nessa obra, para 
orquestra sinfônica, momentos simplesmente param ao invés de concluir, 
são justapostos sem transições mediadoras (KRAMER, 1978, p. 190).  

A obra é composta de movimentos distintos, a serem tocados de 
maneira contínua, como Introdução, Strophie I, Antistrophie II, etc. O 
primeiro movimento (Introdução) apresenta fortes características de 
elementos da forma momento. Ele é claramente composto – e isso é 
possível de visualizar facilmente na partitura – de diversos pequenos 
momentos. O segundo movimento, chamado de Strophie I, já é um contínuo 
sonoro. Ele dura cerca de 1’30’’ e é composto de um único momento em 
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contraste com os vários pequenos momentos do primeiro movimento. Os 
movimentos, portanto, contêm ora um único ora vários momentos. 

A comparação entre momentos distintos do primeiro movimento já 
põe em xeque algumas questões, também levantadas por Hasty (1986), 
sobre a ideia de descontinuidade tão cara à noção mais cerrada de forma 
momento. Kramer defende que, em Chronochromie, “a colocação de 
retornos contribui para coerência geral, embora não haja qualquer 
sentimento de recapitulação preparada”6 (KRAMER, 1978, p. 190). O autor 
insiste na ideia de que mesmo com retornos não haveria noção de 
continuidade. No Ex. 1, é possível identificar uma repetição quase literal de 
um gesto do momento um (talvez um dos retornos que Kramer se refere), o 
qual surge logo no c.1, no início do primeiro momento e, posteriormente, na 
entrada do c.32, no momento sete (ou momento um recapitulado).  

 
Exemplo 1 - Gesto nos momentos 1 e 7 - Chronochromie – Introdução – Messiaen 
 

                                                
6 the placement of returns contributes to the overall coherence, although there is no feeling 
of prepared recapitulation (KRAMER, 1978, p. 190). 
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O gesto do Ex. 1 é caracterizado pela disposição em bloco e pela 
sequência rítmica semicolcheia-pausa-semicolcheia, com densidades 
semelhantes e harmonia cromática. Não estamos defendendo que a mera 
reprodução de gestos necessariamente implique continuidade. O gesto, 
como uma espécie de objeto, pode ter outro sentido sonoro, como uma 
palavra que pode desempenhar diferentes funções numa frase. No curto 
espaço de tempo em que aparece e reaparece (cerca de dois minutos entre 
as duas aparições) e pela densidade sonora que o compõe, um tutti 
orquestral, esse gesto pode ganhar forte característica associativa, ligando 
sua aparição no momento sete ao momento anterior. Naturalmente, essa 
associação pode ser avaliada apenas como uma subjetividade do ouvinte, 
mas não seria uma ideia impossível de se defender e implicaria uma relação 
entre momentos supostamente independentes.  

Tendemos a concordar com Hasty que a parte e o todo terminam por 
estabelecer relações que não apenas as de expectativa. O autro propõe que, 
ao invés de enxergar a expectativa como uma determinação obrigatória das 
relações entre as partes, ela pode ser vista como uma abertura para a 
possibilidade de relacionar eventos (HASTY, 1986, p.62). No caso de 
Chronochromie essas relações são ainda mais possíveis do que em outras 
obras deliberadamente feitas para buscar o máximo de descontinuidade 
como é o caso de Carré e Momente de Stockhausen. 

3. Momente de Stockhausen 
A forma em Momente é composta de uma intrincada rede de seções 

e subseções cuidadosamente estruturadas de forma a buscar evitar relações 
de continuidade ou direcionalidade e, ao mesmo tempo, construir uma 
unidade formal de proporções de cada característica presente nos 
momentos. Para tanto, Stockhausen constrói três grandes momentos ou 
grupos e 23 submomentos. Um quarto grande grupo é construído a partir de 
elementos indeterminados extraídos dos outros grupos, cuja a função é 
“neutralizar” os elos de ligação entre os grandes momentos. Os grandes 
momentos são chamados de K (Klang, som ou timbre), M (Melodie) e D 
(Dauert, duração), o momento “neutro” é chamado de I (indeterminação). 
Esses grandes momentos são como uma fôrma geral dentro dos quais os 
momentos menores ocorrem, em graus de maior ou menor semelhança.  
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Figura 2 –  Momentos grupos da forma em Momente de Stockhausen 

Os submomentos são compostos pelas características gerais do 
momento geral, no qual estão contidos mais outros elementos 
cuidadosamente extraídos dos outros grandes momentos. Assim, por 
exemplo, o Momentos-K é composto por K(m), K(d), KM, KM(d), KD(m). 
Cada uma dessas subcombinações associadas a K, nesse caso, são 
aplicadas a determinado parâmetro. Por exemplo, no plano das durações o 
Momento-K é caracterizado pela regularidade rítmica. Essa é a característica 
geral do parâmetro duração. Os submomentos congregam esse padrão 
geral com os padrões dos outros momentos. Assim, K(m) associa 
regularidade com aleatoriedade (característica do tempo em M), com 
predomínio da primeira (ver Fig.3). Stockhausen estabelece algumas regras 
nas quais é possível reordenar os momentos dentro de certos limites.  
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Figura 3 - Esquema Geral do Momentos-K em Momente de Stockhausen 

No grupo dos Momentos-M predominam características “melódicas”. 
Existe um Momento-M central que é puro M, ladeado por momentos M(d) e 
M(k), e cada um deles por sua vez dá origem a combinações subsequentes. 
Esse conjunto de momentos tem como característica mais geral a ênfase na 
horizontalidade, aquilo que Stockhausen chama de heterofonia. 
(STOCKHAUSEN, 2009, p. 65). Os Momentos-K são caracterizados por tudo 
que funciona como componente de um som complexo. Essa ênfase nas 
qualidades timbrísticas do som é expressa pela predominância das relações 
verticais: timbres, espectros sonoros, controle de acordes, homofonia. 
Assim, guarda um contraste estrutural com o princípio ordenador dos 
Momentos-M.   
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              Figura 4 - Momento-K e sua característica principal em Momente de 
Stockhausen 

Os Momentos-D, referente à duração (Dauer, em alemão), são 
primariamente baseados, segundo o próprio compositor, em princípios de 
durações medidas, de diferentes extensões.  

Além dos momentos mencionados, Stockhausen criou um outro 
elemento estrutural que se insere verticalmente na forma. Com cada 
momento vem um certo número de partituras menores contendo o mesmo 
nome da letra e um número de identificação, chamadas de Inserções. Cada 
uma leva um excerto característico do momento em si. No Ex. 2, é possível 
ver uma dessas inserções na partitura. Segundo Stockhausen, a música que 
é “inserida” assume certas características de duração, velocidade e 
curvatura dinâmica que pertencem ao momento anfitrião (STOCKHAUSEN, 
2009, p. 68).  

 

 
Exemplo 2 -  Inserção Dk2 no Momentos I em Momente (Europa Version) de K. 

Stockhausen 

Existem 71 inserções, todas são fragmentos de vários momentos 
(nove dos Momentos-I, 21 dos M, 13 dos K, e 28 dos D). As páginas de 
partitura de cada Momento têm setas que indicam onde as Inserções 
colhidas podem ir, bem como setas mostrando de onde obter uma Inserção. 
Em outras palavras, algumas setas mostram uma ação de "envio" (enviando 
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uma Inserção para fora) e outras setas mostram uma ação de "recebimento" 
(recebendo uma Inserção de um momento adjacente). Em geral, os 
Momentos-K fornecem Inserções, os Momentos-D recebem" Inserções e os 
Momentos-M dão e recebem (CHANG, s/p, 2017).  

As características dominantes de cada grande momento – 
apresentadas na Tab.1 - são consideradas suas formas puras. Elas são a 
base da qual decorrem todas as combinações e hibridismos.  
 

 
Tabela 1- Características dominantes dos Momentos K, M e D em Momente de 

Stockhausen. In: (SMALLEY, 1974, p. 28) 

Stockhausen constrói, assim, uma espécie de variação em forma de 
árvore de diferentes gerações de momentos, interrelacionando-os, e 
controlando meticulosamente o quanto eles têm em comum entre si. O 
compositor afirma que isso é bastante oposto ao conceito tradicional de 
construir um continuum musical no qual, então, se busca inserir quebras, 
produzindo mudanças súbitas para sustentar o ímpeto. Como os momentos 
possuem todos elementos ora mais ora menos puros, um momento K puro 
num instante, um momento K alterado por uma certa quantidade de 
elementos de outro momento no outro, a ideia de um contraste abrupto (seja 
textural, seja harmônico), que permitiria nas formas tradicionais a relação de 
antecipação e direcionalidade, estaria comprometida. Não seria, no entender 
de Stockhausen, possível falar em início, porque em graus distintos tudo 
está contido em cada momento, qualquer que seja a ordem.  
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Considerações finais  
A complexa rede formal construída por Stockhausen contrasta com 

as tentativas anteriores – como as citadas nesse texto – de também buscar 
uma forma que fugisse da forma sequência predominante. Ainda que 
possam ser entendidas como um certo tipo de forma momento, pela ênfase 
na seccionalização e não linearidade, as experiências de Stravinsky e 
Messiaen não parecem compor um esquema formal tão hierarquizado, cuja 
ideia central esteja na construção de uma identidade individual e 
verticalizada no tempo. A forma momento de maneira geral, a formalizada 
por Stockhausen em especial, ao tentar responder aos problemas formais 
trazidos pela gradual perda de centralidade de certos parâmetros musicais, 
trouxe, entretanto, outros questionamentos. Em posições opostas, Kramer e 
Hasty discutem o quanto de fato é possível romper a noção de fluxo no 
tempo. Nesse caso, continuidade e descontinuidade estão ligadas à questão 
temporal. Entendemos que a possibilidade de descontinuidade depende 
menos da obra e do autor e mais de uma série de elementos que escapam 
ao domínio da composição. Tais conexões não necessitam estar entre os 
elementos da obra propostos pelo compositor, mas naquilo que o próprio 
ouvinte-espectador pode relacionar. Kramer defende que apesar da forma 
momento ser, teoricamente, antitética ao clímax, compositores relutam em 
abandonar a curva dramática. O ponto clímax, por exemplo, aparece nessas 
primeiras experiências de forma momento, como em Sinfonias de 
Instrumentos de Sopro, por exemplo. Segundo Kramer, as gerações 
posteriores a Stravinsky e Messiaen conseguiram escrever música sem 
qualquer recuso ao dramático, como, seria o caso de, por exemplo, 
Momente (KRAMER, 1978, p. 191). De fato, a noção de dramático como 
oposições que num dado momento colidem e se desfazem, é descontruída 
justamente pela hibridação de cada seção, numa intricada teia de relações 
que busca de um lado evitar a recorrência da memória e, do outro, o jogo 
dialético que caracteriza as formas dramáticas. Se pensarmos a forma 
dramática como essencialmente dialética e, portanto, a forma momento 
como uma ruptura desse jogo de opostos, sem considerar que ao romper a 
sequencialidade se rompeu também com a continuidade temporal, a forma 
momento se concretizou como uma saída plausível a esse impasse.  

Não deixa de ser curioso que para combater a lógica das formas 
sequenciais, seja a dramática, seja épica (variações), Stockhausen recorra 
ao procedimento generativo, ou seja, a variações progressivas das formas 
matrizes. Ao aplica-la ao plano da forma, todavia, ele buscou justamente 
anular a necessária continuidade entre um motivo matriz e seu 
desenvolvimento. Metaforicamente, ele usou a arma do próprio inimigo para 
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vencê-lo. A aparente forma em árvore, que geraria a sensação de começo, 
meio e fim, a qual ele tanto buscava se libertar, foi utilizada como elemento 
de unidade e coesão, porém de maneira tão precisa e característica, que as 
gerações não possuem qualquer relação hierárquica reconhecível. Ele 
constrói uma genealogia deliberadamente “impura”. Um momento KM pode 
resultar significativamente distinto de MK justamente pelos graus de 
mudança que ele aplica. Além disso, a disposição temporal dos momentos, 
busca deliberadamente evitar que momentos com “modos de ser” mais 
similares estejam próximos o suficiente para se estabelecer relações 
hierarquizáveis. 

O modo de pensar de Stockhausen, extremamente inovador para a 
época, ainda estava, entretanto, profundamente arraigado aos padrões do 
serialismo. O caráter móvel, a justaposição de frequências de todas as 
ordens, o uso de variado tipo de notação, a organização temporal ora 
periódica, ora aperiódica, ora indeterminada, cria uma obra em que cabe 
absolutamente tudo. O controle da organização desse material, o que deve 
aparecer e onde, denota, todavia, que para o compositor a forma e seu 
resultado sonoro ainda deveriam estar sob o controle cerrado do criador.  
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Estudo para a mão esquerda (piano 
solo) de Henrique Oswald: identificação 
dos planos formais e tonais básicos e 
seu auxílio na interpretação 

Juliano Alves dos Santos (Unicamp) 
 
Resumo: Este trabalho visa identificar características da escrita 
pianística do Estudo para mão Esquerda do compositor brasileiro 
Henrique Oswald. O processo analítico engloba o exame das 
estruturas musicais. A metodologia crítica desenvolvida nesta 
comunicação tem influência do modelo de análise do autor John 
Rink, definido como “Análise para Intérpretes/Performance”. Como 
resultado analítico percebemos a instabilidade tonal durante toda a 
obra, na qual podemos usar como embasamento o termo 
“atonalidade triádica”, usado pelo autor Edward Lowinsky. O 
trabalho pretende contribuir para a incipiente pesquisa acadêmica 
e para o alargamento da bibliografia existente, propondo uma 
reflexão sobre a análise e a interpretação da obra. 
Palavras-chave: Henrique Oswald. Estudos. Análise. Piano. 

 
Title: Study for the left hand (solo piano) Henrique Oswald: 
identification of basic formal and tonal plans and their assistance in 
the interpretation 
Abstract: This work aims to identify pianistic writing characteristics 
of Study for Left Hand of Brazilian composer Henrique Oswald. The 
analytical process includes the examination of musical structures. 
The critical methodology developed in this communication 
influences the author of the analysis model John Rink, defined as 
"analysis for Interpreters / Performance". As an analytical result we 
perceive the tonal instability throughout all the work, in which we can 
use as basis the term "triadic atonality", used by the author Edward 
Lowinsky The work aims to contribute to the incipient academic 
research and the enlargement of the existing literature by proposing 
a reflection on the analysis and interpretation of the work. 
Keywords: Henrique Oswald, Studies, Analysis. Piano. 

Estudo para a mão Esquerda (1921 
Trata-se de uma peça para piano solo para ser tocada exclusivamente 

com a mão esquerda, escrita em fins de junho de 1921 e dedicado à filha do 
compositor Alberto Nepomuceno, Mlle. Sigried Nepomuceno1. O crítico e 

                                                
1  A música solo para mão esquerda afirmou-se no Brasil pela atividade da pianista Sigried 
Nepomuceno (1864-1929). Sigried nasceu em Petrópolis no Rio de Janeiro e estudou piano 
e canto desde a infância. Seu pai lhe dedicou algumas obras, sendo que as primeiras para a 
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musicólogo Humberto d` Ávila, do jornal português “Diário de Notícias 02–3-
1982, p. 9”, assim descreve sobre o Estudo, após o ouvi-lo em um recital do 
pianista José Eduardo Martins:  

Se algum dos números em programas fosse se distinguir, bastaria 
citar o Étude pour la main Gainche, para se ter a certeza da garra 
de um compositor capaz de escrever uma das melhores páginas da 
literatura do gênero (Revista Glosas, Setembro de 2013). 

O absoluto domínio escritural e a não vinculação com o nacionalismo 
que emergia deram a Oswald a possibilidade de transferir integralmente para 
a partitura o seu interior, a sua noção do belo pelo belo, sem se importar com 
a necessidade da plena divulgação. No parágrafo abaixo, Martins descreve 
sua visão sobre os motivos básicos desta obra para a mão esquerda: 

Oswald escreveu este Estudo aos 69 anos, e podemos dizer que é 
uma síntese dos processos ligados à variação. Três elementos 
temáticos básicos são apresentados e servem de motivação para 
vários processos ligados a variação. Pode-se considerar, até, o 
inciso temático genérico caracterizado por linha que se evidenciaria 
em sua estrutura como sendo curva e geradora dos três elementos 
citados, - que serão diferenciados – um princípio mais elástico ao 
processo de variação. Isto posto, a linha em arco possibilitadora da 
proximidade temática e unitária, dimensionando ainda mais todos 
os processos que se verificam na obra (MARTINS, 1988, v.2, 
p.317). 

Exemplo dos Elementos temáticos expostos no decorrer da obra: 

 
Ex. 1 – Compassos 1 e 2. 

 
                                                
mão esquerda apareceram em 1906. Sigried possuía apenas o braço esquerdo. Nascera com 
ausência do antebraço direito, defeito natural congênito. A pianista realizou uma série de 
recitais públicos só com a mão esquerda, no Brasil e na França. A mesma tinha uma sólida 
técnica pianística em seu único membro (ARAÚJO, 2006, p.49) 
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Ex. 2 – Compassos 20 e 21. 

 
Ex. 3 – Compassos 30 e 31. 

Esses três temas são desenvolvidos em forma de variações durante 
todo o Estudo. 

Identificação dos planos tonais da obra 
Um dos principais objetivos da análise dos intérpretes é determinar a 

forma da música e seus alicerces tonais. Modelos como as formas binárias, 
ternárias e rondós são íntimos para a maioria dos músicos, e avaliar uma obra 
no começo neste sentido pode ser produtivo, seguindo uma vertente mais 
detalhada, individual, revelando as principais sessões e subseções da 
música, planos tonais e seus aspectos mais relevantes. Porém diagramas 
como este não possuem muito valor, caso não compreendamos seus atributos 
arquitetônicos em termos diacrônicos, ou seja, em termos de tempo e 
percurso. Este detalhe é vital para o intérprete (RINK, 2002, p. 55-77). 

Apesar deste Estudo ter uma forma livre, podemos extrair divisores 
formais para nos ajudar a entender melhor sua estrutura. Podemos descrevê-
lo numa forma A B A` + coda. Podemos definir a seção A do compasso 1 ao 
35, seção B compassos 36 até o 49, seção A' do compasso 50 ao 65 e a Coda 
nos compassos 66 e 67. 
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Abaixo, apresentamos o plano tonal e formal da peça: 
 
 

Seção A B A’ Coda 

Subseção A1 A2 A3 – A1 – 

Compasso 1 20 30 36 – 49 50-55 66-67 

Tonalidade Mibm----------FáM-LáM Liberdade 
Triádica 

Mibm 
I 

Mibm 
I 

Tab. 1 – Plano tonal e formal da peça. 

 
Na seção A existem três subseções, em que cada uma apresenta um 

dos três motivos referidos já neste trabalho. Embora a seção toda acabe 
sempre voltando para a tonalidade principal da peça Mi bemol menor, temos 
compassos com modulações e transições que incluem relações de 
mediantes, característica do período romântico (ROSEN, 2002, p.337). 

No ex. 4, apresentaremos a análise dos planos tonais da seção A da 
peça. As diferentes cores foram usadas para destacar funções consideradas 
importantes durante a análise. 

A longa melodia utilizada através de acordes depois do motivo 1, se 
destaca em uma linha descendente (compassos 6 ao 9) em que o acorde de 
tônica na primeira inversão com a sétima no baixo e logo após, o acorde de 
mediante (Sol bemol menor com a quinta abaixada e uma nota estranha, dó 
bemol), dão logo de início o caráter enigmático e nostálgico da obra. Por isso, 
considero importante uma preparação para chegar neste dois 
importantíssimos acordes, não os fazendo passar desapercebidos, embora 
tudo tenha que soar com uma progressão melódica natural entre as tríades. 

A subseção A2 expõe o motivo 2 em uma região de instabilidade 
tonal, através de uma maneira complexa, em que parte da mão esquerda 
realiza terças progressivas ascendentes e descendentes, e o polegar tem o 
papel de cantar uma simples melodia, como se fosse algo “distante” das 
terças. Esta seção apresenta uma melodia apresentada na voz soprano, que 
remete as funções harmônicas de I, VII e V graus. 
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Ex. 4 – Seção A1: análise dos compassos 1 a 11. 

A longa melodia utilizada através de acordes depois do motivo 1, se 
destaca em uma linha descendente (compassos 6 ao 9) em que o acorde de 
tônica na primeira inversão com a sétima no baixo e logo após, o acorde de 
mediante (Sol bemol menor com a quinta abaixada e uma nota estranha, dó 
bemol), dão logo de início o caráter enigmático e nostálgico da obra. Por isso, 
considero importante uma preparação para chegar neste dois 
importantíssimos acordes, não os fazendo passar desapercebidos, embora 
tudo tenha que soar com uma progressão melódica natural entre as tríades. 

A subseção A2 expõe o motivo 2 em uma região de instabilidade 
tonal, através de uma maneira complexa, em que parte da mão esquerda 
realiza terças progressivas ascendentes e descendentes, e o polegar tem o 
papel de cantar uma simples melodia, como se fosse algo “distante” das 
terças. Esta seção apresenta uma melodia apresentada na voz soprano, que 
remete as funções harmônicas de I, VII e V graus. 
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Ex. 5 – Subseção A2. 

Nesta subseção A3, o mais interessante é o acompanhamento dado 
a melodia. Trata-se de quiálteras de colcheias que conduzem ritmicamente a 
obra até aparecer a dominante da tonalidade principal, para preparar para a 
seção seguinte. Esta subseção, apesar de dar continuidade a armadura de Mi 
bemol menor, é apresentada inicialmente na tonalidade de Lá Maior, 
passando logo em seguida por Lá menor, Fá Maior e Fá menor, até chegar 
em Si bemol menor (quinto grau menor da tônica) que faz a preparação para 
o início da seção B. 

 
Ex. 6 – Subseção A3. 
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A seção B contrasta drasticamente em termos de caráter com a seção 
anterior. Enquanto a seção A inteira mantém o caráter calmo, como algo 
quase “contemplativo”, um “andante” solene que usa os efeitos do pedal de 
sustentação sem grandes modulações, com exceção dos acordes de 
passagens e algumas notas estranhas a tonalidade, que dão o conteúdo 
dramático e original da obra, a seção B inicia de maneira conturbada, 
mantendo esse caráter até o seu final. 

Esta seção apresenta-se com dinâmicas, texturas e articulações 
diferentes da seção anterior, por isso consideramos importante, o pianista 
fazer um grande contraste entre estas diferentes partes da obra. Modulações 
e acordes distantes da tonalidade principal, fazem desta seção conturbada e 
excitante tanto para quem ouve como para o executante. 

A tonalidade de Fá sustenido menor inicia a seção com um acorde de 
4 sons em primeira inversão, com a terça dobrada. A região grave do piano é 
utilizada para esta parte da obra, o compositor usa acordes mais marcados e 
agressivos como o já relatado, além de ir para tonalidades como Ré menor, 
Mi menor Dó menor e Fá menor, todas tonalidades sem relação com a 
tonalidade principal da obra. A seção toda é composta através de sequência 
de acordes e oitavas respectivamente. Esta seção torna-se complexa 
harmonicamente, caracterizada pelas ousadias tonais do final século XIX 
presentes tanto em compositores como C.Debussy, F.Liszt ou R. Wagner. 

Descrevemos agora, a análise dos planos tonais da seção B da obra. 
 

4º encontro internacional de teoria e análise m
usical

4th international m
eeting of m

usic theory and analysis

367



 

 

 
Ex. 7 – Análise - Seção B – esta análise representa a maneira particular de ver 

os planos tonais da peça. 

As constantes inversões dos acordes surgem para atender a 
variedade dos baixos, a fim de evitar a monotonia e facilitar a fluência de 
acordes. O emprego do cromatismo cria inúmeras possibilidades de resolução 
e, consequentemente, fortalece as relações harmônicas e contribui para 
fluência musical. O contraponto ressalta acordes e saltos nesta tumultuada 
seção até aparecer uma ponte que reestabelece aos poucos o ambiente para 
a volta da solene e andante seção A1. Com o reestabelecimento da ideia 
principal, voltamos a execução com uma articulação adequada ao caráter 
inicial, com um toque mais aveludado e legato. 

Podemos referenciar teoricamente esta instabilidade tonal da seção 
B, embasada em conceitos do autor Edward Lowinsky, em que o mesmo 
denomina como “Atonalidade Triádica”. Este conceito pode ser explicado 

4º
 e

nc
on

tr
o 

in
te

rn
ac

io
na

l d
e 

te
or

ia
 e

 a
ná

lis
e 

m
us

ic
al

4t
h 

in
te

rn
at

io
na

l m
ee

tin
g 

of
 m

us
ic

 th
eo

ry
 a

nd
 a

na
ly

si
s

368



 

	

como uma forma de “tonalidade expandida” ou “suspensão da tonalidade”, o 
que predomina é a ausência de referência tonal, acordes alterados, sem nexo 
tonal, ficando como única alusão à tonalidade, sua entidade triádica. 

Para este mesmo tipo de “problemática”, Charles Rosen (2000) 
sugere a definição de “excitação cromática”. Schoenberg em seu respeitado 
tratado de Harmonia (2001), discorre sobre trechos como este citado como 
“tonalidade suspensa” ou tonalidade flutuante”. Existem vários exemplos 
desta abordagem harmônica em Mahler e também em Beethoven, 
principalmente em sua terceira fase, nos movimentos finais dos quartetos 
opus 127 e 130. 

 Schoenberg visando demonstrar uma lógica de raciocínio   sobre 
a proximidade entre a “tonalidade” e a “atonalidade   descreve a seguinte 
afirmação: 

 

A tonalidade não só ajuda a fixar a posição dos elementos, mas 
também sua forma...é assim que concebo os dois papéis 
fundamentais da tonalidade. De uma parte, ela junta, une; de outra 
parte, ela articula, separa, individualiza...Através da unidade que se 
estabelece com as afinidades entre os sons, o ouvinte dotado de 
uma inteligência musical não pode deixar de saber que a obra foi 
concebida como um todo (direcionalidade única, global). De outra 
parte a sua memória é ajudada pela função de articulação, que 
esclarece a maneira com o qual os elementos são interligados entre 
si e seu conjunto... (SCHOENBERG, 2001, p.215). 

Oswald compôs o Estudo para a mão esquerda antes dessas 
afirmações de Schoenberg. No entanto, as mesmas são muito pertinentes a 
esta obra. Oswald é considerado um compositor essencialmente romântico e 
tradicional, porém, apesar disto, esta obra como já dito, detectou traços 
desses elementos da forma tonal descritos por Schoenberg na citação acima. 
Oswald se distancia da tônica com tríades independentes entre si, 
praticamente anulando espaço para uma análise harmônica funcional. Neste 
referido Estudo, o que mantém a percepção musical dos ouvintes aludida ao 
sistema tonal é a nossa memória e inteligência musical, descrita por 
Schoenberg. Tal memória essa que esclarece com o qual os elementos são 
interligados entre si e como a obra foi concebida como um todo. O raciocínio 
descrito por Schoenberg nos leva atualmente a pensar em um novo 
pensamento harmônico. Este Estudo de Oswald não responde aos critérios 
harmônicos de funcionalidade, mas desenvolve seus motivos e materiais 
melódicos com lógica (o que implica em uma mínima lógica harmônica). 
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Podemos citar palavras do autor Flo Menezes em seu trabalho 
intitulado “Apoteose de Schoenberg”, que servem de embasamento para esta 
análise do Estudo. 

 

A harmonia não está, aqui, relegada a um segundo plano. O que se 
renega é a pretensão tonal de uma direcionalidade única a uma 
equívoca e privilegiada tônica, amarrando a construção e o 
desenvolvimento dos motivos numa única perspectiva direcional da 
harmonia. Defende-se assim uma pluridirecionalidade harmônica.... 
MENEZES, 2002, p.95). 

Flo Menezes destaca, assim como Schoenberg, uma inexatidão no 
termo atonalidade, porém, aqui não vem a ser o lugar para ser discutido este 
assunto. O que podemos trazer para a obra analisada neste trabalho é o 
conceito emitido por Menezes em que a atonalidade não nega uma 
direcionalidade harmônica propriamente dita, existente em toda a música 
tonal, mas, sim, a unidirecionalidade. Assim, Menezes destaca que ao invés 
de uma tônica principal, temos agora várias tônicas sucedidas umas às outras, 
nas quais encontram uma direcionalidade e resolução (MENEZES, 2002, 
p.98). 

O parágrafo acima também explica o fato de, ao escutarmos a obra 
citada de Oswald, temos a sensação de ser uma obra que se encaixa 
perfeitamente em uma análise funcional. Mas, quando a analisamos 
teoricamente, encontramos essa grande surpresa, que é a falta de uma 
possível “coerência funcional” para os padrões tradicionais. E, novamente 
enfatizando palavras de Menezes, explicamos essa possível incoerência 
entre a prática (audição) e a teoria (análise), “A coerência, a lógica, a 
finalidade do discurso, eis o que permite essencialmente a compreensão do 
que se trata” (MENEZES, 2002, p.96). 

A seção B da obra de Oswald vem ao encontro da ideia de 
Schoenberg que diz, “Se a tonalidade deve flutuar, terá, em algum momento, 
estar firme. Porém não tão firme que não possa movimentar-se com soltura” 
(Schoenberg, 2001, p. 528). Oswald usa na seção relatada essa liberdade, 
porém acaba sempre voltando a Mi bemol menor, sua base de sustentação, 
como o exemplo abaixo vem nos mostrar. Oswald usa nesta seção a 
reexposição dos motivos A1 e A2 através do desenho rítmico, pois melódico 
e harmonicamente, como já descrito, usa liberdade plena como se cada 
“tríade” fosse uma tonalidade independente. 
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Ex. 8 – Trecho da Seção B. 

Considerações Finais 
A análise da obra aqui apresentada, embora sujeita a uma nova 

releitura, permite a verificação de características peculiares na escrita 
pianística de Henrique Oswald. Ao analisarmos esta peça detalhadamente, 
descobrimos como já relatada, a complexidade harmônica que o mesmo usa 
em boa parte de suas obras. Embora auditivamente a música soe amplamente 
tonal, percebemos a “atonalidade triádica” e a “relação de mediantes”, sendo 
está última, considerada por Charles Rosen (2000, p.237), um ataque frontal 
a tonalidade concebida pelo século XVIII. 

 

Os cromatismos usados por Oswald em parte do Estudo, obscurece 
a clareza do sistema tonal, pairando incertezas sobre a proximidade das 
harmonias com a tônica principal, algo que dificilmente vem à tona com Bach, 
Haydn ou Beethoven (ROSEN, 2000, p. 338). Estes recursos harmônicos, 
podemos dizer que foram usados também como efeitos expressivos por 
Oswald, assim como fizeram seus contemporâneos europeus. 

Neste artigo, chamamos atenção para o fato de que enfoques 
adquiridos através da análise intuitiva ou deliberada não são nada mais do 
que fatores de influência para a concepção musical do intérprete. O sucesso 
da performance será medido pelo nível de ressonância que ela encontra 
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através do agrupamento dos elementos constituintes, significando algo além 
do que apenas a soma destas partes, numa síntese musicalmente coerente e 
convincente. A análise pode estar implícita na leitura do intérprete, mas é 
importante não alçá-la a um lugar mais importante do que a performance, e 
deve ser um suporte para a reavaliação do performance, ampliando a 
possibilidade de sua realização expressiva. 
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Perspectivas sobre o processo criativo e 
o material em Douze Notations de 
Pierre Boulez 

Alberto Ferreira da Silva (UNICAMP)  
 
Resumo: Este artigo pretende, através dos textos e relato do 
compositor francês Pierre Boulez, buscar a compreensão de 
aspectos do processo composicional nas Notations nº 1, nº 2 e nº 
7. Verificaremos que além do uso específico de permutação e 
fragmentação com a série dodecafônica, Boulez baseia seus 
gestos composicionais em representações de outros repertórios 
que são muitas vezes a base de suas idéias criativas. O conflito da 
especulação com o material serial toma caminhos contrastantes 
com o uso de formas simples e gestos bem delimitados que criam 
coerência na obra.  
Palavras-chave: Material musical. Idéia Musical. Notation. 
Processo criativo.  Pierre Boulez. 

 
Title: The creative process of Pierre Boulez: Logic perspectives 
about idea and material in Douze Notations. 
Abstract: This article aims, through of texts and personal accounts 
of Pierre Boulez, seek understanding the creative process on the 
Notation nº1, 2 e 7. We will check that as well as permutation and 
fragmentation use with dodecatonic series, Boulez have in your 
composer gestures representation of another repertoire that are 
often the base of composer idea. The conflict of speculation with 
the material series take unexpected turns with use of simple forms 
and clear gesture that makes consistency in the work. 
Keywords: Music Material. Music Idea. Notation. Creative 
Process. Pierre Boulez. 

 

1. As origens de Douze Notations 
As Douze Notations surgem em 1945 no período em que Boulez 

terminava suas aulas com Messiaen e descobria o mundo dodecafônico com 
René Leibowitz, como podemos constatar em sua entrevista para o projeto 
Ruhr Piano Festival Foundation1. Nas aulas com Leibowitz, Boulez conhece 
as obras de Schoenberg, Webern e Alban Berg que transforma sua 
perspectiva composicional. (BOULEZ, 2012,site) 

                                                
1Acervo com as entrevistas do compositor disponível em:  
http://www.explorethescore.org/pierre-boulez-douze-notations---english.html.  
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O compositor menciona que Notations recebeu este nome pelo fato 
das peças serem curtas e por não pressuporem um desenvolvimento. 
Segundo Boulez, as miniaturas são uma “homenagem” ao dodecafonismo, 
cada uma possui 12 compassos e utiliza as séries de 12 sons, compondo 
assim um conjunto de 12miniaturas (BOULEZ, 2012, site). 

Como seus estudos dodecafônicos eram recentes, Boulez assume a 
pequena forma como método de garantir a coerência e complexidade 
estrutural, relato este também afirmado pelo compositor em sua entrevista 
(BOULEZ, 2012, site). Como veremos em nossa análise, as peças seguem 
um protocolo estrito de “gestos”, estruturando-se na série, apesar de esta 
apresentar uma técnica flexível na sua utilização, com permutações, notas 
repetidas, glissandos e fragmentação. 

A análise de três das Douze Notations destacará estes e outros 
procedimentos que contribuem para a compreensão do seu processo 
criativo. A análise do próprio autor, os apontamentos sobre a utilização da 
série e os argumentos do compositor sobre o processo criativo nos seus 
escritos,constituirá a base para a compreensão dos caminhos criativos de 
Pierre Boulez neste repertório.  

2. Análise 
Na Notations nº 1 temos um aspecto “improvisado” indicado por 

“fantasque”2 no início da miniatura. A introdução e coda possuem um 
contorno melódico definido pelo compositor como “arabesco” 3, utilizado com 
aplicações distintas. Enquanto no primeiro compasso este contorno melódico 
é ascendente, no último (compasso 12) ele é elaborado de maneira 
descendente. 

 
 
 
 
 
 

                                                
2 Boulez em sua entrevista define “fantasque” como um caráter improvisativo (BOULEZ, 
2012, site). 
3 Na enciclopédia de música laurosse temos a seguinte definição para arabesco: “Nome 
dada as peças para piano de alguns compositores, tais quais Schumann (op. 18) e Debussy 
(por duas obras de juventude) A idéia do ornamento, de entalhamento, é sem dúvida a 
origem da escolha deste nome, que evoca, num sentido próprio, os entrelaçamentos das 
folhagens e das figuras fantásticas que são encontradas na arte árabe. (tradução nossa).  

4º
 e

nc
on

tr
o 

in
te

rn
ac

io
na

l d
e 

te
or

ia
 e

 a
ná

lis
e 

m
us

ic
al

4t
h 

in
te

rn
at

io
na

l m
ee

tin
g 

of
 m

us
ic

 th
eo

ry
 a

nd
 a

na
ly

si
s

374



 

	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex. 1 – Primeiro e último compasso da Notations nº 1 e o “arabesco” 

O compasso 2 do exemplo abaixo é uma resposta ao primeiro 
compasso através de um movimento descendente até o Fá#1 do compasso 
3. O conjunto dos três primeiros compassos forma a introdução e as 11 
primeiras notas da série original4. No compasso seguinte, a última nota da 
série aparece logo após o acorde. 

 
 
 
 
 
 

 
Ex. 2 – Introdução nos comp. 1 à 3estruturado pela serie original. 

 O uso da fragmentação, associado a uma proposta serial mais livre, 
demonstra um conflito entre a liberdade do compositor e o trabalho com o 
material vigente. Este conflito é mencionado por Boulez em sua definição de 
“gesto composicional” aprofundado mais adiante neste artigo: 

composição musical, talvez mais do que qualquer outra atividade 
criadora, baseia-se numa especulação, na mais abstrata 
especulação, que lida com conceitos específicos; baseia-se 
igualmente na manipulação de um material que será entregue a 
outros para poder existir. Desta dualidade, desta contradição entre 
especulação e realidade nasceram os diferentes gestos da 
composição, que não podem deixar de encarar ambas as coisas 
(BOULEZ, pg.257, 2012). 

                                                
4 Matriz da série disponível no final do artigo. 
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Podemos identificar esta “dualidade” logo no início desta primeira 
análise. Um dos traços importantes sobre a ideia em Notations é o fato de 
que Boulez, apesar do aprendizado com Rene Leibowitz, se posicionar de 
forma subversiva às prerrogativas dodecafônicas. Podemos tanto identificar 
no trecho do Ex. 2 a fragmentação da série – na qual temos uma ruptura da 
ordem com a ausência da 12º nota no primeiro trecho (comp. 1 à 3) - quanto 
em seu próprio depoimento5, no qual declara sua contradição em relação 
aos discursos de Leibowitz (BOULEZ, 2012,site)6.Apesar desta postura 
“rebelde” do compositor, a série está estruturada na obra e articula todo 
desenvolvimento motívico e textural trabalhado. 

Seguindo esta relação de liberdade e restrição, no compasso 5 e 6 
temos um baixo pedal (G1) que posteriormente torna-se o baixo do acorde 
no compasso 7. A melodia que se segue após este acorde faz referência ao 
“arabesco” do compasso 1, tanto em seu perfil melódico quanto na série que 
aparece com as notas de 1 à 5, porém transposta para P4. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Ex.3 – Notas pedais no compasso 5 e 6 seguidos no compasso 7 de um 

acorde e da série transposta (P4) 

No compasso 8 a nota pedal Sol1, que anteriormente estava na 
região grave da clave de fá, aparece na clave de sol alterada para nota 
                                                
5“No ano em que eu estudei com Messiaen eu também me formei com René Leibowitz, 
onde eu descobri Schoenberg, e, naturalmente, Webern e Berg. E isto modificou bastante o 
meu ponto de vista. Mas logo eu me rebelei contra a adoração dos heróis que 
acompanhava os discursos de Leibowitz. Então eu comecei a escrever essas peças 
(Notations), sabendo que não poderia escrever peças longas, por conta de uma técnica que 
ainda era nova para mim.” (Tradução nossa. Vídeo. Presente em: 
http://www.explorethescore.org/pierre-boulez-douze-notations-boulez-video-interview.html)  
6Mas tarde, Boulez desenvolveria um real atrito com o Leibowitz, chegando a retirar a 
dedicatória que fez a seu mestre da Sonatina para piano e flauta, composta em 1946 (ver: 
KAPP, Reinhard,  Shades of the Double's Original: René Leibowitz's dispute with Boulez, 
Cambridge University Press 1988. Referência retirada do site: 
http://www.explorethescore.org/pierre-boulez-douze-notations.html 
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Sol#5 (destacados em azul). O Si3 com a apojatura de Sib3 no compasso 8 
(destacados em vermelho) remete ao Si5 e Si6 do compasso 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex.4 - No quadro azul a equivalência do pedal na região grave no comp. 5 com 
o pedal na região aguda do comp. 6. Em vermelho a equivalência pela nota Si. 

No trecho final antes da coda, temos uma construção por pares de 
notas a partir da série original, remetendo à introdução. No compasso 9 há 
uma correspondência com a frase do compasso 1 pela semelhança do perfil 
melódico. No entanto, embora o movimento ascendente aluda ao primeiro 
compassos, há uma pequena variação através de um “arco” e um salto 
ascendente. O mesmo ocorre entre os compassos 10 e 2 em relação à 
semelhança do perfil melódico e uma pequena variação através de um salto 
ascendente. 
 
 
 
 
 

 
 

Ex.5 – Comp. 9 e 10, a série original sendo construída em pares. 

Os gestos identificados na miniatura nº1 são precisos: o perfil 
melódico “arabesco” e suas variações, acordes e pedal. Estes gestos se 
interpolam para construir a coerência da peça e utilizam a estrutura serial 

Comp.9 

Comp.1 
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como base de sua configuração de intervalos. Os gestos remetem uns aos 
outros e se relacionam com uma das preposições de Boulez sobre o 
processo criativo: 

 

É na atenção a estas antinomias essenciais que se deve abordar o 
fenômeno da composição. Ele manifesta-se por uma série de 
gestos, a cujo respeito é quase inútil dizer que são simultâneos ou 
que, se não se efetuarem simultaneamente, interferem sem cessar 
uns nos outros (BOULEZ, pg.258, 2012). 

Na Notations nº2 temos uma configuração muito simples das figuras 
musicais que organizam de maneira clara o material na peça. A introdução e 
a coda possuem a mesma figura, tal como na notations nº1. Assim, temos 
um glissando da nota Lab1 e um cluster formado pelas 12 notas cromáticas 
(região de Dó4) nos dois compassos iniciais e no último compasso.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ex.6 – Introdução no comp. 1 e 2 e comp. 12 com a coda. Clusters e glissando. 

O desenvolvimento posterior à introdução se dá por de um contínuo 
ostinato que traz uma forte característica da métrica irregular (2,2,3,2 etc.) 
da Sagração da Primavera de Stravinsky, como aponta Boulez em sua 
entrevista. Abaixo desta linha de ostinato temos a série em duas frases 
longas e uma curta, as quais o compositor designa como A, B e A’ 
(BOULEZ, 2012,site). 
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Na frase A, ascendente, temos a série original a partir da segunda 
nota. Na frase B temos P11 descendente a partir também da segunda nota, 
na qual curiosamente se destaca a nota Sib3 no lugar de Si3 na série. No 
caso da frase A’,há a série retrógada com 11 notas com a repetição da 
primeira nota e a ausência da última (Lab). Esta ausência se justificaria pelo 
fato da nota Lab ser utilizada para compor o cluster presente na clave de sol 
no compasso 10.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ex.7 – Frases A, B e A’ formam a seção mediaria. B e A’ tem ausentes a nota 7 
e 3 respectivamente. 

Citamos anteriormente a métrica irregular como reminiscência da 
Sagração da Primavera, que assume um protagonismo não só na miniatura 
nº 2 como em toda estética bouleziana, consequentemente em todas as 
Douze Notations. Em seu texto de 1948, intitulado “Proposta”, Boulez 
defende que o “atonalismo” também devia existir na construção rítmica. 
Assim, sua crítica se volta à Schoenberg e Berg que tratavam o 
dodecafonismo nas alturas, porém na visão de Boulez, ainda sustentavam a 
métrica da forma clássica (BOULEZ, 2012, pg. 59). 

No contexto do processo criativo da Notations nº 7, Boulez afirma 
que tivera muito contato com a música não européia e a peça em particular 
evoca, a sua maneira, a música asiática(BOULEZ, 2012). É importante 
ressaltar que para Boulez, a ideia composicional pode germinar de qualquer 
fonte de expressão como um quadro, ou no caso, a música de outra cultura 
social: 
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Na verdade, ideias primordiais tão abstratas poderiam realizar-se 
segundo qualquer código. Trata-sede gestos no estado puro, de 
gestos que, em rigor, poderiam nascer noutro modo de 
expressão.Assim, ao “ler” um quadro, ao refletir sobre um 
fenômeno qualquer,o compositor pode sentir-se possuído do 
famoso “demônio daanalogia”.(BOULEZ, pg.262, 2012) 

A Notation nº 7 destaca-se pelo o uso comum, já vistos na nº 1 e 2, 
de gestos específicos que relacionados constroem a duração da peça. Aqui 
há o que o compositor chama de “camadas”, as quais podemos entender 
como gestos ou figuras musicais. 

Desta forma, temos 3 figuras principais na peça: uma curta (Figura 1 
assinalada em vermelho), uma longa (Figura 2 assinalada em azul) e um 
ostinato como acompanhamento (Figura 3 assinalado em verde). O uso da 
série apresenta-se ainda mais livre nesta; a série original é fragmentada e 
usada em pares de notas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex.8 – Compassos iniciais da Notations nº 7, a figura 1 inicia a melodia que é 
respondida com a figura 2. A figura 3 compõe o ostinato de acompanhamento. 

Os pares da série original estão identificados no exemplo. 

A evolução da peça fica por conta de uma transformação gradual na 
quantidade de notas da figura 2, bem como em sua variação rítmica. No 
exemplo abaixo, podemos observar a progressão crescente na quantidade 
de notas da figura 2: no comp. 2 temos duas notas para esta figura, no 
comp. 4 três notas, no comp. 6 quatro notas, no comp. 08 cinco notas e no 
compasso 11 onze notas. É possível observar ainda uma modificação dos 
pares de notas da série nas figuras destacadas em vermelho, caracterizado 
pelo acréscimo de uma nota “estranha” (não vizinha) à medida do acréscimo 
de notas. 
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 Ex. 9: Figura 2 sendo progressivamente modificada na quantidade de notas e 
na alteração dos pares consecutivas da serie original. Os númerosdestacados 

pelo quadro vermelho não são vizinhos na serie.  

3. Algumas considerações sobre ideia e materialno processo criativo 
emDouze Notations. 

No caso das três Notations aqui analisadas, entendemos como ideia 
principal os seguintes apontamentos: uma improvisação a partir de uma 
figura (arabesco) na nº1, uma alegoria imitativa a partir da métrica irregular 
da composição “Sagração da primavera” de Stravinsky na nº2 e uma alusão 
à música cíclica asiática na nº3.  

No entanto, na proposta destas considerações, é importante 
considerar que a análise não se limita apenas a ideia em si, mas leva em 
conta a sua confrontação com o material e como isso influencia as 
resoluções do compositor na peça. 

O próprio autor considera que a composição nasce no confronto da 
ideia com o material: 

Será, aliás, tão real, como acabo de descrever, a ideia inicial? 
Aparentemente, parece haver ainda na base da composição ideias 
de todo virtuais, no estado de hipóteses. A composição dependera 
então do confronto destas hipóteses com a realidade do material 
musical:elas verificam-se e modificam-se nesta confrontação. 
(BOULEZ, pg.262, 2012) 

No confronto da ideia com o material, o que temos como resultado 
não é um símbolo no sentido peirceano (PEIRCE, 2003, pg. 51), ou seja, um 
signo como uma lei reconhecida por qualquer um que partilhe do seu 
conhecimento, mas um signo icônico que possui a finalidade de ser 
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interpretado por suas qualidades, ou seja, o som em si. Assim, o ato de 
compor sempre recria o significado da representação trabalhada pela ideia, 
ou seja, a ideia se recria à medida em que a composição acontece na 
relação com o material. 

Além do desenvolvimento da obra a partir da ideia, é importante 
ressaltar que a obra é criada também pela própria ação de compor no 
exercício da escrita da obra: 

À partida, não são necessariamente pensadas de modo pleno e 
conjunto.Podem descobrir-se,pela dedução, propriedades 
implícitas na ideia, mas esta descoberta do imprevisto pelo 
previsto e justamente uma parte integral do trabalho do 
compositor. (BOULEZ, pg.264, 2012). 

Neste ponto também é importante ressaltar que não podemos medir 
o quanto há de ideia e o quanto há de ação composicional na obra. Na 
notations nº1, por exemplo, outras figuras aparecem estabelecendo relações 
com a primeira figura do comp. 1, mas também mantêm sua independência 
no desenvolvimento da peça. 

Por fim a real concepção do processo criativo pode assumir uma 
dimensão ainda mais generalizada:  

A ideia pode ser pensada enquanto tal. O compositor analisa os 
seus elementos e deduz as conseqüências para um 
desenvolvimento:a ideia é deveras real. Mas pode também ser 
virtual, preexistente a todo o dado temático: neste caso, 
condiciona simultaneamente a definição das imagens reais e dos 
seus desenvolvimentos. Ter-se-á uma boa ideia desta diferença, 
comparando as Variações, op. 31 de Schoenberg e a ideia de 
variação desenvolvida por Webern nas Variações para piano, op. 
27 e as Variações para orquestra, op. 30, onde a formada obra e 
definida pelo grau de proximidade ou de afastamento, de simetria 
ou de dissimetria, relativamente a um esquema latente (BOULEZ, 
pg.265, 2012). 

Uma análise mais aprofundada poderia identificar o contexto 
especifico em que Boulez estava imerso quando compôs as Douze 
Notations. Seria importante um estudo que levasse em conta a filosofia 
composicional de Messiaen e Leibowitz, para compreender possíveis 
esquemas latentes e outras representações de repertórios estudados ou 
experienciados pelo autor. Ter clareza sobre a técnica e referencias 
adquirida no contexto permitiria observar com mais propriedades os 
procedimentos do processo criativo do compositor. 
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Matriz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ex. 10: Douze Notations, Matriz T/I 
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Teoria da Dualidade Rítmico-métrica 
Riemanniana: Normativas de Seu 
Pensamento Analítico.  

Felipe Augusto Vieira da Silva (USP) 
 

Resumo: A pesquisa busca investigar os processos analíticos de 
Hugo Riemann a partir de suas concepções sobre ritmo musical. 
Primeiramente, o texto discorre sobre o dualismo harmônico e a 
hipótese desse princípio refletir em seus escritos sobre ritmo 
musical, em especial em seu System der Musikalischen Rhythmik 
und Metrik (1903). Num segundo momento, coloca-se em questão 
dois fundamentos normativos de seus pressupostos rítmico-
métricos: Auftaktigkeit e Achttaktigkeit. Tais fundamentos 
funcionam como complemento à sua teoria harmônico-funcional, ao 
passo que podem ser detectados reverberações do pensamento 
dualista em suas ideias sobre ritmo. O resultado é a sistematização 
de procedimentos analíticos a partir da verificação rítmica que 
visam o ‘controle total’ sobre a forma musical.  
 
Palavras-chave: Hugo Riemann, Teoria, Análise Musical, Ritmo 
Musical.  
 
Title: Riemannian theory of rhythmic-metric duality: norms of his 
analytical thought. 
 
Abstract: The objective of the research is to investigate some 
analytical processes of Hugo Riemann contained in his conceptions 
about musical rhythm. First, the text discusses harmonic dualism 
and the hypothesis of these principles reflected in his writings on 
musical rhythm, especially in the System der Musikalischen 
Rhythmik und Metrik (1903). In a second moment the two normative 
foundations of its rhythmic-metric presuppositions are discussed: 
Auftaktigkeit and Achttaktigkeit. These two fundamentals work as a 
complement to their harmonic-functional theory, while 
reverberations of dualistic thinking can be detected in their ideas 
about rhythm. The result is the systematization of analytical 
procedures from the rhythmic verification that aim at 'total control' 
over the musical form. 
 
Key-words: Hugo Riemann, Theory, Musical Analysis, Musical 
Rhythm.  
 
 
 

O objetivo da pesquisa é expor aspectos menos abordados dos 
escritos riemannianos, em especial o pensamento contido em seu System der 
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Musikalischen Rhythmik und Metrik (1903), que é o estudo da força temporal 
como objetivo para completar, ou unificar, sua teoria harmônico-funcional. O 
resultado seria um sistema musical unificado que daria funcionalidade não só 
para as relações harmônicas mas também as rítmicas gerando, deste modo, 
uma espécie de ‘controle total’ sobre a forma. Primeiramente, é possível 
constatar a ideia de que Riemann, influenciado pela teoria científica de seu 
período, sempre buscou criar sistemas baseados em leis orgânicas que 
explicassem suas concepções estéticas. Seu rigoroso pensamento tinha 
como objetivo a construção de regras gerais para entender o ‘todo’ musical. 
Assim, as duas ‘forças’ musicais, harmônica e rítmica, agiriam de forma 
conjunta na tentativa de explicar o funcionamento completo da música tonal. 
Um exemplo disso é sua quase esquecida obra publicada próximo à sua 
morte: os três volumes da L. Van Beethovens Sämtliche Klavier-Solosonaten: 
ästhetische und formal-technische Analyse mit Historischen Notizen (1918). 
Nesse extenso trabalho Riemann aborda todas as sonatas para piano solo de 
Beethoven utilizando suas técnicas analíticas. Há nessa literatura ao menos 
duas técnicas analíticas aplicadas (ver Ex.3): a já conhecida técnica 
harmônico-funcional que classifica a progressão de acordes através da 
simbologia T-S-D-T; e a menos conhecida técnica rítmico-métrica 
representada pelos algarismos arábicos entre parênteses (8) e (8=4a). Nesse 
contexto, iremos abordar em seguida  as bases e o processo de sua análise 
rítmico-métrica presente em seu System der Musikalischen Rhythmik und 
Metrik (1903). 

1. Teoria unificada e a ‘estética da dualidade’.  
Embora Riemann seja reconhecido como ‘pedra fundamental’ para a 

musicologia, não se sabe porquê suas teorias rítmico-métricas foram deixadas 
de lado. As obras relacionadas ao tema nunca foram traduzidas para outros 
idiomas, o que pode ter colaborado para a falta de interesse dos teóricos, em 
especial os norte-americanos. Ou talvez, a baixa aceitação de suas 
concepções rítmicas seja o motivo para não existirem edições em outros 
idiomas (lembrando que a teoria rítmica mais difundida e aceita na época era 
a teoria dos acentos1). Por outro lado, suas teorias harmônicas foram 
amplamente aceitas e ganharam o mundo da teoria tonal. Segundo Hannicutt 
(2000, p.14) muitas de suas obras foram editadas, reimpressas e traduzidas 
com Riemann ainda em vida: seu Katechismus der Musikgeschichte (Leipzig, 
1888) foi traduzido para o Inglês, Russo, Checo, e italiano; e Skizze einer 

                                                
1 Teoria predominante no séc. XIX que buscou explicar a dimensão rítmica musical a partir da 
confluência com a teoria poética. Seus expoentes foram Hauptmann e Lussy, o primeiro criou uma teoria 
dos acentos especulativa, e o segundo sistematizou uma teoria dos acentos visando a práxis.  
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neuen Methode der Harmonielehre (Leipzig, 1880) traduzido para o Francês, 
Italiano e Espanhol.  

Um dos grandes problemas é que a teoria harmônico-funcional 
chegou aos conservatórios europeus pelos escritos de Wilhelm Maler (1902-
1976) e Hermann Grabner (1886-1969), os quais fizeram uma leitura 
simplificada da teoria riemanniana evitando principalmente a questão do 
dualismo harmônico. A versão monística da harmonia funcional foi aceita 
porque entendeu-se que “dualismo harmônico e funções harmônicas são 
ideias independentes que emergem como resposta a diferentes problemas.” 
(MOONEY, 1996, p.12, apud REHDING, 2003, p.7). O pragmatismo de Maler 
e Grabner é perfeitamente compreensível considerando que o dualismo é 
cientificamente reprovado e conceitualmente complexo. Mas, para Riemann 
não há divisão entre o dualismo harmônico e sua teoria das funções 
harmônicas e, embora a questão dualista tenha sido reprovada por estudos 
acústicos, ele foi insistente na defesa de sua teoria abrindo mão apenas de 
sua fundamentação pelos fenômenos acústicos. 

Eu não consigo entender como algumas pessoas que estão 
familiarizadas com minha teoria têm sido capaz de ver algo como 
um abandono do território do dualismo harmônico na introdução da 
taxonomia funcional.[...] Eu ainda mantenho a mesma posição de 
trinta anos atrás, a única diferença é que eu tenho finalmente me 
liberado completamente da legitimação desse princípio harmônico 
através do fenômeno acústico.(RIEMANN, 1905 apud REHDING, 
2003, p.8) 

 Partindo da ideia de que uma série harmônica descendente 
(undertone) não existe em termos acústicos, a pergunta que se segue é: por 
que Riemann foi tão insistente em sua teoria do dualismo harmônico mesmo 
sabendo que não poderia ser provada? Alexander Rehding (2003) se debruça 
sobre tal questionamento chegando à conclusão que o dualismo em si pode 
não fazer muito sentido, mas é isso que sustenta todo o pensamento 
riemanniano, sendo assim, crucial nesse contexto. Foi essa filosofia hipotética 
que o levou a colocar todo seu sistema em funcionamento.  

Foi a ‘pequena hipótese’ da série harmônica descendente, a ficção 
científica do dualismo harmônico, que mantinha, de algum modo, 
todo o edifício do pensamento musical de Riemann unificado e 
sustentado pela ilusão holística de uma conexão orgânica entre 
aspectos díspares. Este foi o sinal de confiança de Riemann em 
estar no ‘caminho certo’. Não foi o dualismo harmônico em si que 
fez algum sentido, em vez disso, o dualismo harmônico foi 
necessário para dar sentido e sustentar o resto do pensamento 
musical de Riemann, e preencher o vazio no âmago de suas ideias 
normativas sobre música.(REHDING, 2003, p.184)   
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   O dualismo é, portanto, o fundamento de toda sua teoria harmônica 

tornando-se como que princípio elementar para sua teoria da unificação do 
sistema tonal. A pergunta que  segue é: o pensamento dualista poderia 
também ser a base para suas teorias rítmico-métricas?  

Embora em seu System der Musikalische (1903) ele não trate 
diretamente do assunto, é possível fundamentar essa hipótese. Vejamos 
alguns pontos: enquanto a métrica para a teoria dos acentos é uma 
hierarquização dos pulsos de um compasso (ex. 4/4 = Forte, fraco, meio-forte, 
fraco), para teoria riemanniana essa ideia é substituída pelo Auftaktigkeit 
(como veremos adiante) que tem apenas duas faces, um upbeat oposto a um 
downbeat. Outra característica que indica o pensamento dual é que as frases 
sempre se organizam por motivos-compasso2, frases e semi-frases, em dois 
valores opostamente proporcionais: valor-leve (Leicht) e valor-pesado 
(Schwer). A unidade básica do movimento é o motivo e tal unidade se 
manifesta conjuntamente aos pulsos que funcionam como coordenadas para 
o fraseado musical. Nesse caso, ele indica uma contraposição entre rítmica e 
métrica3, ou seja, entre os dois fundamentos principais de seu pensamento 
rítmico: Auftaktigkeit e Achttaktigkeit. A partir dessas duas normativas gerais 
de sua teoria iremos expor os princípios elementares, embora resumidos, do 
pensamento analítico riemanniano do ritmo.  

2. Teoria rítmico-métrica e suas normativas analíticas.  
A segunda metade do séc. XIX foi o cenário para o surgimento de 

duas correntes teóricas que buscavam estudar o ritmo musical de maneira 
sistemática e ambas tinham como objetivo estabelecer leis da expressão na 
performance musical. De acordo com Caplin (2008, p.663) há duas correntes 
que abordam a análise rítmica: a teoria mais difundida denominada ‘teoria dos 
acentos’ (Akzenttheorie) e a teoria riemanniana da dualidade rítmico-métrica 
que surge como antítese a essa primeira. A teoria dos acentos, predominante 
no século XIX, consiste na leitura do ritmo musical através da teoria dos 
acentos poéticos advinda do revival literário da antiga Grécia. Dentre os 
autores mais importantes estão: Hauptmann com seu Die Natur der Harmonik 
und Metrik (1853) que construiu uma teoria dos acentos de caráter 
especulativo; e Mathis Lussy que, em seu Traité de l’expression musicale 

                                                
2  Do alemão taktmotiv que é para Riemann a menor unidade formal.  
3 A métrica para Riemann vai além de propor a fórmula de compassos, nesse contexto ela 
significa a ‘medição da forma’ a partir da conjunção de motivos musicais, ou seja, uma 
semifrase, frase ou período musical correspondem a uma métrica composicional. 
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(1874)4, sistematizou uma ‘teoria dos acentos prática’ (CAPLIN, 2008, p.675) 
com o intuito de obter regras de acentuações que ajudassem o intérprete na 
realização de uma performance expressiva. Lussy foi duramente criticado por 
Riemann que classificou seu tratado como uma “monstruosa formulação de 
regras” (RIEMANN, 1903, p.124) típica da filologia. Nesse contexto, Riemann 
vai em direção a uma simplificação dos processos rítmicos e estabelece duas 
normativas para a condução de sua análise. 

A primeira normativa é a ideia do Auftaktigkeit que numa tradução livre 
significa ‘anacrusidade’, e que também pode ser entendida como “em 
processo de anacruse”. Para observar o funcionamento dessa normativa, 
Riemann estabelece o motivo musical como unidade básica para o movimento 
rítmico constituído de dois aspectos básicos: valor-leve (upbeat) e valor-
pesado (downbeat). Nesse sentido ele acredita que todo motivo musical é 
composto por valor dinâmico inicial piano indo em direção ao ponto de 
gravidade5 (Taktschwerpunkt) de valor dinâmico forte (Fig.1). Esse 
pensamento dualista indica que a escuta musical, através do motivo, está 
sempre em movimento crescente, sempre ‘em processo’, dando a ideia de um 
constante ‘tornar-se’ (Werden, Becoming).  

 
Fig. 1 – Um time-span riemanniano construído pela lógica do Auftaktigkeit. 

A figura abaixo (Fig.2) mostra a comparação entre um time-span 
estruturado pela teoria dos acentos, onde cada pulso tem sua dinâmica 
determinada a priori, e o outro estabelecido pela teoria riemanniana em que a 
lógica é invertida decorrente do estabelecimento do primeiro tempo do 
compasso (cabeça do compasso) não como início, mas como fim do motivo.  

 
 

 

                                                
4 Objeto quem vem sendo estudado em minha tese de doutorado em musicologia – teoria e 
análise (USP).  
5 O pulso principal, o downbeat, ou em português, cabeça de compasso é ponto da estrutura 
motívico-formal onde culminam todas as forças temporais servindo como coordenada para o 
ouvinte se localizar na forma musical.   
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Fig. 2 – Comparativo de time-spans entre teoria dos acentos e teoria 

riemanniana. 

Em tese, não existem pulsos unitários, mas sim um único fluxo 
temporal que engloba os quatro pulsos em direção ao downbeat6, gerando 
assim, uma dinâmica geral a priori. Riemann estabelece que o conteúdo de 
cada time-span é o chamado motivo-compasso (taktmotive), e a 
consequência da justaposição de vários deles levam a sua segunda 
normativa, o Achttaktigkeit. Em uma tradução livre poderia ser definido como 
‘octamensurabilidade’; na prática é a organização qualitativa, simétrica, 
funcional e hierárquica do período de oito compassos da música tonal. Sua 
concepção é de que a música é construída e, consequentemente, escutada 
por pareamento de eventos sonoros (time-spans), de modo que seus 
conteúdos adquirem valores qualitativos dualistas: valor-leve e valor-pesado, 
arsis-tesis, pergunta-resposta, antecedente-consequente, resultando naquilo 
que conhecemos como semifrases, períodos, etc. Segundo Waldbauer (1989, 
p. 336) essa normativa diz respeito à expectativa criada pela interação entre 
o pulso e as unidades métricas, e Riemann reconhece que essa expectativa 
criada por essas unidades é parte necessária da estrutura percebida pelo 
ouvinte. O exemplo abaixo (Ex.1) mostra o processo analítico riemanniano em 
que unifica suas análises harmônico-funcional e da dualidade rítmico-métrica. 
Os colchetes superiores representam a segmentação dos motivos-compassos 
que compõem a frase. Abaixo do pentagrama está a mais importante 
marcação de sua análise: os números entre parênteses (2) que indicam as 
posições dos motivos-compasso em relação ao Achttaktigkeit. Juntamente a 
isso, temos as indicações dinâmicas de cada motivo-compasso de acordo 
com a normativa do Auftaktigkeit, seguido dos símbolos de ponto de 
gravidade, que embora não estejam desenhados nos gráficos originais, são 
amplamente comentados por Riemann7. 

                                                
6 A palavra ‘cabeça de compasso’ é desconfortável para a teoria riemanniana, haja vista o 
significado de ideia de início do compasso, ou partida do gesto. A palavra downbeat  
representa melhor essa ideia de “chegada”.    
7 O propósito de incluir figuras para indicar os pontos de gravidades surge da necessidade de 
sintetizar o pensamento e o processo analítico riemanniano. Os símbolos foram baseados 
nos escritos de Koch (apud WALDBAUER ,1989, p.363) 
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Ex. 1 – Análise harmônico-funcional e rítmico-métrica riemanniana e seu 

resultado expressivo. 

É fácil perceber que Riemann tem como objetivo analisar a forma 
musical a partir da segmentação rítmica, o que resulta numa possível 
interpretação do seu conteúdo expressivo. No caso acima os motivos-
compasso são justapostos e organizados por pareamentos funcionais dando 
qualidades métricas aos motivos. Assim, o primeiro motivo-compasso (1) 
possui valor-leve funcionando como proposicional, enquanto o segundo 
motivo-compasso (2), de valor-pesado, funciona como resposta. A escuta vai 
se organizando de maneira arquitetural gerando um conteúdo expressivo a 
priori (Fig.3).  

 

 
Fig. 3 – Achttakitig normativo riemanniano e seu conteúdo expressivo a priori com 

efeito de ‘crescendo em peso’. 
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A forma para Riemann é entendida como linhas gerais que norteiam 
a percepção. A figura 3, como observamos acima, não é apenas uma 
explicação formal trivial, mas sim  uma representação do efeito de subsunção 
das estruturas. À medida em que cada estágio (motivos-compasso, 
semifrases, etc.) vai sendo subsumido pela audição produz-se a ideia de 
crescimento orgânico, levando ao que ele chamou de ‘crescendo em peso’. 
Esse peso é na verdade o acúmulo de energia cinética adquirido pelo 
movimento de anacrusidade em oposição ao efeito de estase; à medida que 
esses eventos ocorrem sequencialmente, o peso tende a aumentar até ser 
aliviado por um estase ainda maior (cadência). Nesse sentido a figura abaixo 
(Fig.4) representa processos gestálticos onde os time-spans 1, 3, 5, e 7 são 
proposicionais e mais leves que os times-spans 2, 4, 6, e 8, por sua vez a 
junção dos time-spans 1-2  e 5-6 se torna proposicional e mais suave que a 
junção dos time-spans 3-4 e 7-8 e, finalmente, os time-spans 1-2-3-4 se 
unificam para serem proposicionais à junção do 5-6-7-8, levando todo peso 
adquirido até o momento para o último time-span que irá refrear toda a energia 
cinética adquirida até então. Riemann diz, “é claro que com o crescimento das 
proporções o provável crescimento dos time-spans de ‘repostas’ trará um 
ponto de repouso ainda maior.” (RIEMANN, 1903, p.201)   

 

 
Fig. 4  – Representação da organização lógico-estrutural e direcional do 

Achttaktigkeit . Cada bloco representa um time-span. 
 

Obviamente a estrutura de oito compassos é apenas uma normativa 
e, de fato, a grande maioria do repertório não atende tal normativa. Atento a 
isso, Riemann deixa claro que essa normativa é apenas o parâmetro pelo qual 
guiará sua análise. A partir daí ele desenvolve toda sua teoria sobre métrica-
formal na qual vai estabelecer o máximo de formas periódicas possíveis.  

A ideia do Achttaktigkeit é em grande medida o estabelecimento dos 
desvios da normativa na qual o ouvinte balizará sua escuta, assim, o conteúdo 
sonoro poderá ser ampliado ou comprimido resultando em variantes da forma 
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musical. No exemplo abaixo (Ex.2), examinamos a análise de Riemann do 
Quarteto de Cordas, Op.54,  de Haydn, onde ocorre uma ampliação da forma 
musical (Erweiterung). Primeiramente, é preciso entender a notação 
riemanniana comparando a numeração de ‘compasso real’ com a numeração 
analítica de motivos-compasso. Nesse exemplo o segundo motivo-compasso 
(2), que possui função de ‘consequente’ é ampliada criando um motivo-anexo 
(Anschluss-motiv) denominado (2a) que, embora com conteúdo rítmico 
diferente, desempenha a mesma função. O mesmo ocorre com o motivo-
compasso (4) em que a ampliação de sua função é ainda maior gerando os 
motivos-anexos (4a) e (4b). É importante ressaltar que a notação analítica de 
Riemann, representada por colchetes superiores parcialmente sobrepostos, 
propõe uma hierarquização dos motivos-anexo.  

 

 
 

Ex. 2 – Análise da funções motívico-estruturais segundo Riemann. Haydn, 
Quarteto de Cordas em Sol Maior, Op. 54, No.1, segundo movimento, comp. 1-12. 

(Riemann, 1903) 
 
Na perspectiva do ouvinte, um período normativo de oito compassos 

representa uma progressividade constante na forma que garante a ideia de 
um Werden, no entanto quando acontece um alargamento do período sugere-
se que a forma entra numa espécie de ‘estase’ temporal, uma ausência de 
progressividade. A figura abaixo (Fig.5) mostra a estruturação em quatro 
níveis dos motivos-compasso do Quarteto de Haydn. As flechas direcionais 
indicam o pareamento entre os motivos, e desse modo é possível constatar 
que na ampliação dos motivos-compasso (2) e (4) as flechas direcionais 
sofrem um revés indicando a ausência de progressão na forma musical; uma 
espécie de descontinuidade em seu desenvolvimento.  
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Fig. 5 – Representação da estrutura do quarteto de Haydn e suas descontinuidades 

no desenvolvimento formal. 
 
Observando o terceiro nível do gráfico acima notamos que a alteração 

métrico-formal ocorre apenas na primeira semifrase proposicional 
(1+2f2a)+(3+4f4af4b), ao contrário disso, a segunda semifrase, com 
função de consequente (5+6)+(7+8), ocorre sem qualquer alteração. Na 
perspectiva do ouvinte, a consequência disso é a criação de uma espécie de 
‘dissonância formal’ que precisará ser resolvida em algum momento posterior.  

Há outras formas mais complexas listadas por Riemann, como  a compressão 
(Verkürzung) do período de oito compassos. A figura abaixo (Fig.6) mostra o esquema 

estrutural da Beethoven Sonata op.2, n.1 em Fá menor (ver Ex.3) em que ocorre a 
compressão de dois períodos8. Isso configura-se como uma reinterpretação retrospectiva 

(Zurückdeutung), na qual o ouvinte reinterpreta a função da segunda semifrase. Sendo mais 
específico, essa segunda semi-frase, que em primeira instância tinha função de 

consequente, falha em sua ‘tarefa de responder’ e, num segundo momento, é reinterpretada 
pelo ouvinte que lhe dá a função de antecedente. O efeito causado  é o surgimento  da 

necessidade de mais uma semi-frase para satisfazer a função de consequente.   
 
 

 

                                                
8 Essas estruturas comprimidas são na verdade  formas periódicas ternárias. Pelo fato de possuir esse 
pensamento dualista, Riemann não concebe formas frasais ternárias e por isso cria essa ideia de 
sobreposição de formas.  
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Ex. 3 – Análise do tema inicial do terceiro movimento da  Beethoven Sonata 
op.2, n.1 em Fá menor, utilizando suas técnicas harmônico-funcional e rítmico-

métrica. (RIEMANN, 1918) 

 
 

 
Fig. 6 – Período musical construído a partir da compressão de frases. 

 
Em relação à notação analítica observa-se, no oitavo motivo-

compasso, uma simbologia alfanumérica construída pela igualdade 
matemática entreposta aos algarismos arábicos (8=4a). Isso indica que 
aquele motivo-compasso é interpretado primeiramente como oitavo (8) do 
período, entretanto como não cumpre a função de concluir, é reinterpretado 
como motivo-compasso (4), ou seja, como se a escuta tivesse retornado à 
‘coordenada’ anterior, havendo assim a necessidade de mais um trecho para 
fazer uma cadência autêntica perfeita.  
 

3. Considerações finais. 
As suas teorias rítmico-métricas, posteriores às suas teorias 

harmônicas, podem ser encaradas como uma das mais significativas 
contribuições de Riemann. Observamos que suas ideias sobre ritmo musical 
trazem uma espécie de teoria unificada da música tonal que visa o controle 
total sobre a forma. Os pressupostos teóricos contidos em seu System der 
Musikalischen Rhythmik und Metrik (1903) manifestam o pensamento dualista 
riemanniano, que resultam em duas normativas gerais: o Auftakitgkeit e 
Achttaktigkeit. A partir desses fatos, para esta pesquisa, buscamos nomear 
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sua teoria como ‘dualidade rítmico-métrica’.  Essas normativas agem na ideia 
da concatenação entre ritmo e métrica que, em tese, é a geradora da forma 
musical. Também é possível perceber que Riemann busca estabelecer 
funções formais que guiam a escuta das estruturas sonoras e para isso ele 
cria uma série de procedimentos e símbolos analíticos que descrevem o 
conteúdo expressivo e funcional dessas estruturas. O entendimento desses 
processos pode nos levar a ter uma visão atualizada do pensamento 
riemanniano e também poderá promover uma ampliação de suas concepções 
teóricas.    
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Duas Propostas de Adaptação de 
Escalas do Temperamento por Igual 
Utilizando o Teclado de Um Controlador
MIDI

Micael Antunes da Silva (USP)
Regis Rossi A. Faria (USP)

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar duas
propostas de adaptação de escalas do temperamento por igual
para o controlador MIDI APC Key 25 utilizando o software
PureData. Essas adaptações têm dois focos: 1- uma configuração
com  objetivos laboratoriais para escuta de escalas de 5 a 24
divisões iguais da oitava; 2- uma adaptação para a escuta de uma
escala que divide a oitava em 17 partes iguais baseada na
aproximação de Easley Blackwood da coleção diatônica.
Palavras-chave: Sistemas de afinação. Temperamento por igual.
Instrumentos digitais.

Title: Two Proposals for Adapting Equal Tempered Scales Using
the Keyboard of a MIDI Controller.
Abstract: The present work aims to present two proposals for
adapting equal tempered scales for the APC Key 25 MIDI
controller using PureData software. These adaptations have two
focuses: 1- a configuration with laboratory objectives to play
scales of 5 to 24 equal divisions of the octave; 2- an adaptation to
play a scale that divides the octave into 17 equal parts based on
Easley Blackwood's approximation of the diatonic collection.
Keywords: Tuning systems. Equal Temperament. Digital
instruments.

1. Introdução
Na história da música ocidental, um dos parâmetros mais explorados é

o da altura e a sua organização sistemática. As discussões sobre os sistemas
de afinação sempre estiveram presentes na música, passando ao longo do
tempo por diversas teorizações e transformações ligadas à prática musical,
inclusive na construção dos instrumentos.

Um dos pontos altos neste contexto é a introdução do sistema de
afinação conhecido como temperamento por igual, sistema que abrange
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qualquer escala que divida um dado intervalo de altura – como uma oitava –
em n partes iguais.

O temperamento por igual tem sua primeira menção na obra teórica
Prática Musicae (1496) de Franchinus Gafirus e suas primeiras regras podem
ser encontradas na obra Scintille de Música de Giovanni Maria Lanfranco,
publicada em 1553. Esse sistema emerge com uma necessidade estrutural da
música que envolve tanto questões relacionadas à linguagem musical quanto
à construção dos instrumentos.

Ao longo da história da teoria musical, foram exploradas diversas
possibilidades de divisões do temperamento por igual levando-se em conta
aproximações com intervalos justos, como ocorre com a quinta justa e as
terças. Essas especulações têm sua base em trabalhos bem antigos sobre
afinação. Dirk de Klerk (1979) cita propostas como a de Nicolas Mercator (1620-
87) que descobriu que, em uma divisão da oitava em 53 partes iguais, o
resultado era a obtenção de 31 "boas" quintas justas e 17 "boas" terças
maiores. Cita também Christian Huygens (1629-95) que propôs um sistema
com a divisão da oitava em 31 partes, onde temos 10 terças maiores puras e
18 quintas justas.

Neste artigo tomaremos como base o trabalho de Easley Blackwood
(1991) sobre escalas do temperamento por igual para propor duas adaptações
que permitam tocar estas escalas utilizando um teclado controlador MIDI de 25
teclas (2 oitavas).

2. A matemática do temperamento por igual
Uma escala do temperamento por igual consiste em qualquer escala

que divida um intervalo i em n partes. Para calcularmos as frequências de uma
escala 12-tet1 a partir de uma frequência inicial f, devemos multiplicar essa
escala por uma razão r e suas potências, obtendo as seguintes frequências:

f, fr, fr2, fr3, fr4,...,fr12

Para obtermos a razão da escala r tendo como base a oitava (i=2),
devemos ter r12=2 , ou seja r=12√2 , cuja solução é r = 1.05946. Podemos

generalizar o caso para uma escala n-tet com intervalo i na seguinte equação:

1 12-Tone equal tempered. Termo utilizado por Sethares (2005) para escalas do
temperamento por igual e adotado neste trabalho.
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r= n√i                                                       (1)

As oitavas para cada passo da escala de qualquer temperamento por
igual podem ser determinadas calculando-se a razão o dada por

op=r
p+n                                                 (2)

onde p (passo da escala) é somado a n (número de divisões da
escala). Por exemplo: para encontrarmos a oitava de fr2 (passo 2) de uma
escala 8-tet com frequência inicial f, devemos usar f r2+8= f r10 .

Essa equação das oitavas nos será útil para a implementação do
controlador MIDI para escalas do temperamento por igual de 5 a 24 divisões,
pois todas as nossas escalas do temperamento por igual são baseadas em
oitavas.

3. A organização do temperamento por igual na obra de Easley
Blackwood

Em seu artigo Modes and Chords Progressions in Equal Tunings, de
1991, Blackwood descreve diversas divisões do temperamento tendo como
objetivo a proximidade com a escala diatônica e a obtenção de funções
harmônicas da tonalidade (tônica, dominante e subdominante). No artigo Six
American Composers on Nonstandard Tunings (Keislar, 1991) ele sintetiza seu
modo de pensar o temperamento da seguinte maneira:

Tenho explorado principalmente divisões iguais da escala de 12 a
24 partes por oitava. A escolha de qual afinação usar depende
muito do estilo desejado. Certas afinações são mais versáteis ou
bonitas que outras. Divisões de doze, dezessete, dezenove, vinte
e dois e vinte e quatro contém escalas diatônicas reconhecíveis.
Se o que você quer são dissonâncias aleatórias, a pior de todas
as afinações é a de doze divisões porque ela contém uma grande
concentração de consonâncias e harmonias em um pequeno
número de notas. A mais eficaz para dissonâncias aleatórias é a
de onze divisões. Não existem duas notas nessa afinação que
gere algum tipo de consonância. (Keislar, 1991, p. 176)2

2 Original: “Mostly I've explored the equal tunings from twelve to twenty-four notes per
octave. The choice of which tuning to use depends largely on the desired style. Certain
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Blackwood (1991) ainda destaca escalas que se valem de algumas
simetrias em sua composição, como as escalas de 5, 6, 8, 15 ou 16 divisões por
oitava. Essas escalas simétricas contém as mesmas propriedades dos modos
de transposição limitada teorizados por Olivier Messiaen, exibindo um número
limitado de possibilidades de transposições em seu interior. Observamos
também coincidências intervalares com acordes simétricos da tonalidade, como
é o caso das escalas 8-tet e 16-tet, cujas razões do intervalos permitem a
execução de um acorde diminuto com a mesma proporção dos intervalos da
escala 12-tet.

4. Uma aproximação diatônica da escala 17-tet
Como citamos acima, um dos grupos de escalas utilizados nas

composições de Blackwood são aqueles que possuem razões que acomodam
intervalos da escala diatônica. Seu uso se justifica pois, segundo ele, quando
estamos trabalhando com escalas que não tem repertório ou tradição, é útil
proceder comparações com escalas já em uso repertório (1991, p. 166). Além
disso, apesar da possibilidade de uso da escala diatônica, o seu uso não é
idêntico ao do praticado a partir da escala 12-tet que usamos. As pequenas
diferenças entre as razões dos intervalos dos acordes modificam a percepção
dos timbres e essas acomodações abrem espaço para novas possibilidades de
modulação.

Partindo da escala 12-tet, Blackwood (1991, p. 168) observa que cada
t (tom) da escala diatônica possui 2/12 e cada s (semitom) possui 1/12 partes
da escala, sendo que a soma desses intervalos completa a oitava, pois

5( 212 2)+2(
1
12 2)=2

. Partindo desse raciocínio, ele constrói uma escala

diatônica para a escala 17-tet onde o t = 3/17 e s = 1/17, que somados a
quantidades de tons e semitons da escala diatônica, completam a oitava, pois

5( 317 2)+2(
1
17 2)=2

. Dessa maneira, obtemos as notas da Fig. 1, tendo

como primeira consequência visível o fato de os sustenidos possuírem alturas
diferentes dos bemóis.

tunings are more versatile or prettier than others. Twelve, Seventeen, nineteen, twenty-
two, and twenty-four contain recognizable diatonic scales. If random dissonance is what
you want, then the worst of all tunings is twelve-note equal, because it contains a greater
concentration of relatively consonant intervals and harmonies in a smaller number of
notes. The most effective one for random dissonance is eleven notes. They aren't two
notes in that tuning that make any kind of a consonance.”
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                  Fig. 1 – Disposição de uma coleção diatônica (em destaque) em
uma escala 17-tet.               

A título de comparação com outros sistemas de afinação, podemos
observar que nessa configuração da escala diatônica, o tom seria maior que o
tom da 12-tet, com 211,76 cents e o semitom menor, com 70,59 cents. Uma
quinta justa, (10/17)2 = 705.882 cents, maior que a quinta da afinação justa
em 3.927 cents. Uma terça maior (6/17)2 = 423.529 cents. Ela é maior que a
terça justa em 37.216 cents e maior que a Pitagórica em 15.709 cents. A terça
menor, com 282.353 cents, é menor que a justa em 33.288 cents.

5. Duas propostas de adaptação para escalas do temperamento por
igual utilizando um controlador MIDI

O foco de nossa pesquisa é a construção de timbres orientados por
modelos psicoacústicos de dissonância, modelados para escalas do
temperamento por igual. Trabalhamos com escalas de 5 a 24 divisões, todas
baseadas na oitava. Apresentamos a seguir duas propostas de mapeamento
para um teclado MIDI de 25 teclas, implementadas em PureData para executar
as escalas vistas acima.

5.1 Uma proposta para a escala de 5 a 24 divisões
Uma primeira proposta, implementada em um patch de PureData, usa

o controlador MIDI APC Key 25 (Fig. 2) para executar escalas de 5 a 24
divisões.

A primeira informação que o usuário deve escolher no patch é qual
das divisões acima citadas ele deseja executar. Assim que ele a escolhe, o
programa calcula a razão da escala baseado na Equação 1.
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Fig. 2 – Controlador MIDI APC Key 25 da AKAI

Após essa informação, o patch executa as escalas partindo da
informação MIDI vinda do APC Key 25. A implementação usa os valores MIDI
do controlador (de 48 a 72) como um disparador para iniciar o processo de
cálculo das escalas e também como um representante de cada passo da
escala. Sendo assim, o MIDI 48 = p0, MIDI 49 = p1, MIDI 50 = p2… MIDI 72=
p24.

A partir do disparo, o programa multiplica o valor inicial de 130.8 Hz
(Do2) pela razão da escala elevada a potência do passo correspondente da
escala. A frequência de 130.8 Hz é uma frequência inicial escolhida por nós
para a escuta das escalas. Esse cálculo pode ser resumido na expressão

rp *130.8 .

Ao final do processo, os valores de cada passo da escala passam por
um conversor de Hertz para MIDI do próprio PureData (“ftom”) para que esse
valor seja usado no sintetizador. Como o programa consegue trabalhar com
valores MIDI fracionários esse método se mostrou eficaz para controlar os
sintetizadores construídos para tocar estas escalas.

O resultado para a execução das escalas é que cada escala terá a
extensão de sua n-tet. A 5-tet tem a extensão de 5 teclas, a 6-tet de seis teclas,
e assim também todas as outras.

A vantagem dessa configuração é que, embora as oitavas estejam em
lugares diferentes, explora-se a tocabilidade inerente à experiência do
intérprete para a execução em teclados, e além disso aproveita-se a escrita
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musical tradicional para a notação das escalas de 5 a 24 divisões. Basta que o
compositor e/ou intérprete mapeie qual passo da escala está em cada tecla, o
que é facilmente realizável utilizando-se a conversão de intervalos. Por
exemplo: se a escala 5-tet ocupa 5 teclas, isso significa que ela se repete a
cada 4J do teclado. Isso pode ser observado na Fig. 3 onde o passo 0 da
escala 5-tet está marcado na cor vermelha.

 Fig. 3 – Passo 0 da escala 5-tet marcada em vermelho no teclado.

5.2 Uma proposta para a escala 17-tet
Para a escala 17-tet, realizamos uma proposta alternativa que é

baseada na acomodação da coleção diatônica. O ponto de partida dessa
implementação é acomodar o máximo de coleções diatônicas com as
frequências da escala 17-tet utilizando as 12 teclas da oitava do teclado. Para
isso, dividimos as coleções agrupando-as por notas em comum, chegando em
três grupos:

Grupo A: coleções de Fa, Do, Sol, Re, La e Mi

Grupo B: coleções de Si, Fa#, Do# Sol# Re# e La#

Grupo C: coleções de Sib, Mib, Lab, Reb e Solb

Como um exemplo, as notas em comum das coleções do Grupo A
mapeadas no teclado estão destacadas em amarelo na Fig. 4.  Estão excluídas
deste mapeamento em particular as notas Reb (altura 1), Mib (altura 4), Solb
(altura 8), Lab (altura 11) e La# (altura 15), totalizando 12 mapeamentos
executados para este grupo.
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Fig. 4 –Notas em comum das escalas do módulo 1.

Na implementação, a primeira escolha que o executor faz é definir
qual grupo de coleções diatônicas ele quer acessar. Esta seleção é feita a
partir das teclas de clip buttons3 (pads) do teclado. A partir disso, o programa
seleciona os passos da escala que serão utilizados para aquelas escalas, e os
envia para 12 caixas com os valores das frequências convertidos para MIDI.
Nesse sistema, cada valor MIDI das teclas do controlador é mapeado para
uma das notas da escala 17-tet para disparar a síntese das notas pelo
programa. Este mapeamento está ilustrado na Fig. 5.

da escala 17-tet são alcançadas por oitava. Para o grupo C, são mapeadas 11
notas por oitava.

3 Ver AKAI 2009.
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A vantagem desta implementação é que a oitava permanecerá no
mesmo lugar do teclado tradicional, o que possibilita um maior aproveitamento
da extensão do teclado, pois todas as divisões acima de 12 partes limitariam a
tessitura do instrumento a menos de duas oitavas no teclado do controlador.
Além disso, essa implementação possibilita a exploração de novas
possibilidades tonais, utilizando novos timbres e formações de acordes com
extensões diferentes das possíveis com a 12-tet, além do uso das 17
tonalidades.

6. Conclusão e passos futuros do trabalho
Tendo em vista a pouca exploração de possibilidades de escalas do

temperamento por igual com diversas divisões no repertório musical, há uma
necessidade de criação de ferramentas para a execução dessas escalas. Nesse
sentido, a primeira proposta de interface se mostrou extremamente útil para a
execução das escalas com os timbres construídos para elas por meio da técnica
de minimização de dissonância, tendo principalmente uma função laboratorial. A
segunda interface que tem objetivos mais ligados à prática musical, tem seu
foco na execução de coleções diatônicas, embora estejam abertas outras
possibilidades de uso.

Em passos futuros deste trabalho, as adaptações aqui descritas devem
ser expandidas em controladores com maior extensão. Além disso, prevemos
estudos de caso com pianistas e compositores que serão convidados para
utilizar esses instrumentos e avaliar a funcionalidade dos formatos aqui
propostos.
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Polifonia latente: integração e 
segregação melódica na Allemande da 
Partita BWV 1013 de J. S. Bach 

 
Rafael Gueli Tomaz Silva (UNESP – Instituto de Artes) 

 
Resumo: No período barroco diversos compositores buscaram 
expressar uma textura polifônica em uma única linha melódica, o 
que ficou conhecido como polifonia latente. Este trabalho tem como 
intuito, expor como J. S. Bach utiliza estratégias que promovem a 
integração e segregação melódica na Allemande  da Partita para 
flauta solo em Lá menor - BWV 1013. Para isso, adotou-se 
ferramentas da análise schenkeriana conjuntamente com teorias da 
melodia baseadas em BIGAND (1997);  BREGMAN (1994);   
KRUMHANSL (1990); NARMOUR (1990) e PALMER (2015); como 
suporte metodológico. Concluiu-se que a aparente melodia 
monofônica se segrega em múltiplas vozes, a partir dos preceitos 
de estabilidade e coerência melódica.   
Palavras-chave: Bach. Estabilidade e coerência. Integração e 
segregação. Melodia. Polifonia latente. 

 
Title: Latent Polyphony: integration and melodic separation in the 
Allemande of Partita BWV 1013 by J. S. Bach  
Abstract: In the baroque period several composers sought to 
express a polyphonic texture in a single melodic line, which became 
known as latent polyphony. This work intends to expose how J. S. 
Bach uses strategies that promote integration and melodic 
separation in the Allemande of Partita for flute in A minor - BWV 
1013. For this, tools of schenkerian analysis were adopted in 
conjunction with melody theories based on BIGAND (1997); 
BREGMAN (1994); KRUMHANSL (1990); NARMOUR (1990) and 
PALMER (2015); as methodological support. It was concluded that 
the apparent monophonic melody separates in multiple voices, from 
the precepts of stability and melodic coherence. 
Keywords: Bach. Stability and coherence. Integration and 
separation. Melody. Latent polyphony. 

 

1. Introdução 
A Partita em Lá menor para flauta solo - BWV 1013 (1723) de J. S. 

Bach, divide-se em quatro movimentos: Allemande, Corrente, Sarabande e 
Bourrée. Neste trabalho concentrar-nos-emos no primeiro - Allemande. Neste 
movimento, Bach compõe uma melodia aparentemente monofônica, mas 
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através de dois preceitos -  estabilidade e coerência melódica - o compositor 
integra e segrega a linha em múltiplas vozes (ver sessão 2). Estes dois 
preceitos estão relacionados aos fatores altura, duração, intervalo melódico, 
contorno melódico e métrica. Quanto maior for a estabilidade e coerência 
destes fatores, mais eles serão percebidos como sendo de uma mesma voz, 
enquanto que o oposto acarretará na segregação dela, e com isso, o 
surgimento de outras vozes que se contrapõem.  

Esta segregação melódica em múltiplas vozes foi extensamente 
utilizada no período barroco. Diversos compositores entre eles Telemann 
(Fantasias para Flauta solo) buscaram expressar em suas composições uma 
textura polifônica em linha melódica única. Este procedimento ficou conhecido 
como polifonia latente (entre outras terminologias que serão abordadas na 
sessão 3). 

Este trabalho tem o intuito de expor como J. S. Bach utiliza estratégias 
que promovem a integração e segregação melódica na Allemande  da Partita 
BWV 1013. Para isso, dois excertos da peça de Bach foram selecionados a 
fim de atingir os objetivos aqui propostos. O primeiro compreende os 
compassos 1-6 e o segundo os compassos 41-47.  

Adotou-se como suporte metodológico ferramentas da análise 
schenkeriana conjuntamente com as teorias da melodia, baseadas em 
Emmanuel Bigand (1997), Albert Bregman (1994), Carol Krumhansl (1990), 
Eugene Narmour (1990) e Caroline Palmer (2015).   

2. Estabilidade e coerência melódica 
Ao abordar a melodia, Albert Bregman (1994, p. 461) a define como 

uma “organização sequencial (ou horizontal) na música.”1 Caroline Palmer 
(2015, p.3), afirma que a “melodia tem sido definida como uma unidade 
perceptiva distinta que exibe estabilidade e coerência aos ouvintes e 
performers.”2 Portanto estes dois preceitos são essenciais para a integração 
ou segregação melódica. 

Bigand (1997) investigou diversos fatores que determinam a 
estabilidade musical em melodias tonais, entre eles estão: altura, duração, 
intervalo melódico, contorno melódico e métrica. O autor comenta que, de 
acordo com o modelo de percepção tonal de Krumhansl (1990), cada altura 
tem uma estabilidade diferente na hierarquia da tonalidade subjacente da 
melodia. Para Krumhansl (1990), os ouvintes são sensíveis a essa hierarquia 

                                                
1 Sequential (or horizontal) organization in music (BREGMAN, 1994, p.461). 
2 Melody has been defined as a distinct perceptual unit that exhibits stability and coherence to 
listeners and performers (PALMER, 2015, p.3). 
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tonal entre notas, acordes e tonalidades, e que a duração das notas também 
pode reforçar esta hierarquia.    

Com relação à duração, a estabilidade é percebida de acordo com as 
diferentes durações contidas na melodia. As durações longas são percebidas 
como mais estáveis que as curtas (BIGAND, 1997, p. 811).     

Na métrica da melodia, tempos fortes e fracos possuem estabilidades 
diferentes, sendo que os mais fortes são mais estáveis (BIGAND, 1997, p. 
811).    

Ao abordar os intervalos, o mesmo autor afirma que o número de 
semitons apresenta estabilidades diferentes. Os intervalos mais próximos são 
mais estáveis que os distantes (BIGAND, 1997, p. 811-12). 

O contorno melódico é considerado mais estável quando  se mantém 
em uma mesma direção, do que quando há mudança nele (BIGAND, 1997, p. 
812).  

Segundo Palmer (2015, p. 5), “quanto menor for a proporção entre a 
mudança das alturas e a mudança das durações das notas, o mais provável 
é que os ouvintes perceberão as notas como pertencentes à mesma voz ou 
fluxo.”3  Ou seja, quanto maior a estabilidade e coerência destes fatores 
melódicos, maior será a integração deles. 

Para Narmour, “formas melódicas comuns ou arquétipos de 
implicações-realizações que surgem de princípios perceptivos de boa 
continuação e de destino comum afetam a percepção de coerência na 
melodia” (NARMOUR, 1990; apud PALMER, 2015, p. 6).4  

Narmour (1990) afirma ainda, que fundamentada no tamanho e 
direção de cada intervalo melódico entre notas sucessivas, a série de 
implicações dá origem a expectativas que são percebidas ou negadas.  

Segundo Bregman (1994, p. 461), a “proporção e separação de 
frequência (das notas) afetam a integridade das sequências percebidas. Se 
elas saltam rapidamente para trás e para frente entre regiões de frequências, 
elas não irão ser ouvidas como coerentes.”5 Com isso, esta incoerência irá 

                                                
3 The smaller the ratio between change in pitches and change in tone durations, the more 
likely listeners will perceive the tones as arising from the same voice or stream (PALMER, 
2015, p.5). 
4 Common melodic shapes or archetypes of implications-realizations that arise from 
perceptual principles of good continuation and common fate affect the perception of coherence 
in melody” (NARMOUR, 1990; apud PALMER, 2015, p. 6). 
5 Rate and frequency separation affects the integrity of perceived sequences. If they jump 
rapidly back and forth between frequency regions they will not be heard as coherent 
(BREGMAN, 1994, p. 461). 
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gerar uma segregação melódica. O autor ainda propõe princípios que 
influenciam a percepção da melodia, como a proximidade de frequência e a 
proximidade temporal, na identificação de sequencias de notas como um fluxo 
coerente. 

3. Polifonia latente 
No período barroco, compositores como J. S. Bach, J. J. Quantz, G. 

P. Telemann, entre outros, empregavam em suas composições um 
procedimento em que uma linha melódica se separava em duas ou mais, 
dando um efeito polifônico. Tal procedimento é conhecido por: polifonia 
latente, polifonia virtual, polifonia implícita, melodia polifônica, melodia 
composta, segregação melódica, entre outros. 

Ernst Kurth a entende de tal maneira:      

Entretanto, além da plenitude dos efeitos harmônicos, ainda outro 
sistemático, meios técnicos de moldagem melódica são dirigidos ao 
objetivo de evocar a impressão de polifonia e uma textura mais 
completa por meio de uma única voz. Admiravelmente incontáveis, 
alusões habilmente aplicadas as partes adicionais tecidas na voz 
ultrapassam a capacidade do que pode realmente ressoar no 
material de uma única voz. Existe uma técnica desenvolvida nas 
linhas de Bach de tal forma que a polifonia está latente no 
desenvolvimento linear monofônico. Ela sugere uma compreensão 
auditiva e suplementação dos procedimentos musicais que são 
mais ricos e mais diversificados do que realmente soam em uma 
única voz (KURTH,1991, p.76).6 

Segundo Kurth (1991, p. 76-77), nas passagens onde existem 
contornos de acordes na monofonia de Bach geralmente está escondida uma 
linha melódica, e que as continuidades a serem compreendidas linearmente 
ressoam a partir dessa textura cordal. 

Além dessas alusões à plenitude cordal, a linha, para transcender 
o conteúdo da mera monofonia, está também imbuída de elementos 
que aumentam sua tensão por meio de ocorrências implícitas de 
dissonância, por meio da concentração da energia melódica em 
pontos individuais que impulsionam especialmente forte em direção 
a uma resolução. Em parte, isto ocorre de maneira muito simples, 
no mesmo sentido dos efeitos harmônicos, as dissonâncias estão 

                                                
6 However, besides the fullness of harmonic effects, yet other systematic, technical means of 
melodic shaping are directed at the goal of evoking the impression of polyphony and a fuller 
texture by means of a single voice. Countless admirable, skillfully applied allusions to 
additional parts woven into the voice reach beyond the capacity of what can actually resound 
in the material of a single voice. There is a technique developed in Bach's lines such that 
polyphony is latent in the monophonic linear unfoldment. It suggests an aural comprehention 
and supplementation of musical procedures that are richer and more diverse than actually 
sound in the one voice (KURTH, 1991, p. 76). 
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implícitas no caminho linear. Isto inclui não só caminhos melódicos 
onde a linha se move na forma de acordes dissonantes,  como os 
acordes de sétima, mas também efeitos harmônicos de suspensão 
(KURTH, 1991, p. 77-78).7 

Allen Forte (1992, p. 69) afirma que, “nesta dimensão horizontal, a 
voice-leading, é de maior interesse na melodia composta (polifonia latente), a 
forma como os componentes da melodia interagem para formar uma 
progressão coerente e artística ao longo de um trecho de música.”8 O mesmo 
autor afirma ainda que, “a melodia composta sempre resulta num 
deslocamento rítmico dos componentes que pertencem mutuamente” 
(FORTE, 1992, p. 70).9  

Tanto o contraponto quanto a harmonia estão implícitos na polifonia 
latente, e o conhecimento dessas faculdades ajuda na identificação das 
vozes. 

4. Análise: Allemande - Partita BWV 1013 - J. S. Bach. 
O primeiro exemplo retirado da peça de Bach demonstra a polifonia 

latente, em que o baixo, a voz intermediária, e a voz superior evidenciam tal 
procedimento. Em (1a) tem-se os seis primeiros compassos da Allemande. 
Em (1b) apresenta-se o gráfico foreground do excerto.10  

Como se pode observar, em (1b) a voz do baixo se apresenta na 
configuração básica do movimento entre tônica e dominante, sendo ambas 
ornamentadas duas vezes por bordaduras.11 Nos segundo e terceiro 
compassos as notas Lá entre parênteses estão implícitas devido a expectativa 
harmônica.  

                                                
7 Besides these allusions to chordal fullness, the line, in order to transcend the content of mere 
monophony, is also imbued with elements which heighten its tension by means of implied 
occurrences of dissonance, by means of concentrating the melodic energy at individual points 
that urge especially strongly toward a resolution. In part, it occurs very simply, in the same 
sense as harmonic effects, dissonances being implied in the linear path. This includes not only 
such melodic paths where the line moves in the shape of dissonant chords, e.g. of seventh 
chords, but rather also harmonic suspension effects (KURTH, 1991, p. 77-78). 
8 It is this horizontal dimension – the voice leading – that is of greatest interest in the compound 
melody, the way in which the components of the melody interact to form a coherent and artistic 
progression over a span of music (FORTE, 1992, p. 69). 
9 A compound melody always results in a rhythmic displacement of components that belong 
together (FORTE, 1992, p. 70).    
10 Nos ex. (1b) e (2b), as figuras maiores indicam as vozes externas (baixo e soprano), 
enquanto que as menores indicam a voz interna (tenor); além das hastes para cima e para 
baixo que também ajudam na indicação das vozes. 
11 Entende-se por bordaduras nesta análise e gráficos: as notas vizinhas, vizinhas indiretas e 
escapadas, como em Schenker. 
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A voz superior que também se observa em (1b), se caracteriza pelo 
desdobramento do acorde de Lá menor no início do excerto, seguido por 
desdobramentos intercalados de Mi maior e Lá menor. Tanto os do primeiro 
quanto os do segundo estão ornamentados melodicamente por bordaduras e 
notas de passagem.  

No quarto compasso surge uma curta voz intermediária através do 
prolongamento da nota Lá por bordaduras, como se pode ver em (1b). 

 

 
 

 
Ex. 1 – (a) Bach, Allemande, Partita BWV 1013, comp. 1-6;  

(b) Gráfico foreground. 

A análise deste excerto demonstrou no exemplo acima, que a 
integração da voz do baixo ocorre por meio dos prolongamentos de 
bordaduras e da condução de voz da progressão harmônica. As suas notas 
se encontram na maioria das vezes na cabeça dos tempos.  

A integração melódica da voz superior está atrelada aos 
prolongamentos de desdobramentos dos acordes, bordaduras e notas de 
passagem. Estas técnicas fazem com que as alturas das notas fiquem muito 
próximas, gerando intervalos pequenos, e propiciando uma condução de voz 
integrada. Somente a nota Lá que salta uma quinta descendente para o Ré 
no segundo e terceiro compassos (e que não pertencem ao mesmo acorde), 
ocorre uma instabilidade motivada por este intervalo grande, mas que se 
integram devido a sua condução de voz que não teria por outro caminho a 
seguir. E ainda, a progressão linear: Lá-Sol#-Fá-Mi-Ré-Dó-Si-Lá, desta voz 
superior, fortalece a integração  destas notas em uma mesma voz devido ao 
movimento descendente por graus conjuntos. 

A curta voz intermediária que se apresenta no excerto, integra 
melodicamente suas notas por meio do prolongamento de bordaduras.  
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Todas estas estratégias verificadas apresentam estabilidade e 
coerência melódica, o que resulta na integração dos fatores de cada uma das 
vozes.  

Já a segregação melódica no excerto acima, está atrelada aos 
intervalos grandes, contorno melódico e condução das vozes, que propiciam 
instabilidade e incoerência. Nos casos em que o intervalo entre as vozes é 
pequeno, o fundamental é observar a condução de voz de cada uma delas 
para que a segregação fique nítida, e não se confunda com a continuação de 
outra voz. Com essas estratégias, a aparente melodia monofônica deste 
exemplo 1 sugere duas e três vozes implícitas. 

O exemplo (2a) adiante, corresponde aos últimos sete compassos da 
Allemande; e o (2b) apresenta o gráfico foreground deste excerto. 

A linha melódica deste segundo exemplo (2b) inicia com 
desdobramento do acorde de Lá menor arpejado ascendentemente, seguido 
por progressão linear de quarta e desdobramento do acorde de Ré menor. A 
nota Ré é transferida oitava acima e segue também por progressão linear de 
quarta até atingir a linha cromática descendente que desenrola até o terceiro 
compasso.  

Nota-se que no segundo compasso deste exemplo surge uma voz 
mais aguda, que se configura por uma progressão linear de quinta com bII 
frígio, ornamentada por bordaduras e desempenhando contraponto com a voz 
intermediária.  

A nota Lá do primeiro compasso de (2b), constitui a voz do baixo que 
é conduzida à progressão V – I do quarto compasso, e com isso, resolver o 
seu movimento.  

Na tônica do quarto compasso, o baixo apresenta um padrão 
melódico com desdobramento e bordaduras, que será imitado duas vezes 
pelas vozes mais agudas que surgirão.  

A finalização deste excerto ocorre com o surgimento de mais uma voz 
super aguda que se movimenta descendentemente por progressão linear de 
quinta até atingir a tônica Lá menor. Junto com essa voz super aguda, uma 
voz intermediária também se movimenta por desdobramento da dominante 
até atingir a tônica, e a voz do baixo conduz a progressão harmônica V7 – I. 
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 Ex. 2 – (a) Bach, Allemande, Partita BWV 1013, comp. 41-47;  

(b) Gráfico foreground. 

  A análise do exemplo 2, demonstrou que a integração da linha 
melódica que inicia este excerto, ocorre devido aos desdobramentos e 
progressões lineares. A linha cromática no segundo compasso é fortemente 
integrada devido aos seus intervalos pequenos. 

Quando surge a voz mais aguda no segundo compasso, sua 
integração melódica se caracteriza pela progressão linear com bordaduras, 
ocasionando intervalos pequenos e continuação do contorno melódico.  

A voz do baixo na maior parte do excerto se integra melodicamente 
através da condução de voz da progressão harmônica I – V - I. 

Finalizando o segundo excerto, a integração da voz super aguda é 
favorecida pelos intervalos pequenos e continuação do contorno melódico da 
progressão linear de quinta.   

Todas estas estratégias verificadas no exemplo 2 também 
apresentam estabilidade e coerência melódica, o que resulta na integração 
dos fatores de cada uma das vozes.  

Com relação a segregação melódica das vozes no excerto acima, 
esta ocorre da mesma maneira que no exemplo 1; através dos intervalos 
grandes, contorno melódico e condução das vozes, que propiciam 
instabilidade e incoerência, e com isso, a aparente melodia monofônica deste 
segundo exemplo sugere duas, três e quatro vozes implícitas. 

5. Considerações finais 
No caso da Allemande da Partita em Lá menor para flauta solo - BWV 

1013 de J. S. Bach, percebeu-se que a aparente melodia monofônica se 
segrega em alguns momentos em, duas, três e quatro vozes distintas.  
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A análise mostrou que a estabilidade e coerência, principalmente dos 
fatores de altura, intervalos pequenos e preservação do contorno melódico, 
foram fundamentais na integração melódica, por meio dos desdobramentos 
dos acordes, bordaduras, notas de passagem e progressões lineares.  

Já a segregação melódica através de saltos distantes e condução de 
voz, permitiram instabilidade e incoerência principalmente dos fatores de 
altura, intervalos grandes e direção do contorno melódico.  

Este trabalho abordou a polifonia latente na música tonal do período 
barroco, mas tal procedimento tem forte presença no repertório pós-tonal do 
século XX. Algumas peças como Density 21.5 de Edgar Varèse e Sequenza I 
de Luciano Berio, são bons exemplos de sua aplicação.  

Por último, este material tem potencial para fornecer informação aos 
intérpretes, de como eles podem identificar e comunicar a polifonia latente na 
Allemande. E ainda um maior conhecimento e entendimento a cerca dela. 
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Caracterização musical das 
personagens O Leproso, São Francisco 
e O Anjo em “Le Baiser au Lépreux” de 
Olivier Messiaen 

Tadeu Moraes Taffarello (Unicamp) 
 
Resumo: A análise musical empreendida investiga os materiais 
musicais utilizados por Olivier Messiaen para caracterizar aspectos 
psicológicos contrastantes das personagens O Leproso e São 
Francisco em “Le Baiser au Lépreux”. Buscará ainda apurar como 
o acúmulo de tensão é acentuado pela alternância de caráter 
dessas duas personagens e como a intervenção da personagem O 
Anjo influencia na resolução de tal tensão. 
Palavras-chave: Olivier Messiaen. São Francisco de Assis. Ópera. 

 
Title: Musical Characterization of the Characters The Leper, Saint 
Francis and The Angel in "Le Baiser au Lépreux" by Olivier 
Messiaen 
Abstract: The musical analysis conducted investigates the musical 
materials used by Olivier Messiaen to characterize psychologically 
contrasting characters from The Leper and Saint Francis in "Le 
Baiser au Lépreux". It also seeks to ascertain how the accumulation 
of tension is accentuated by alternating character of the two 
characters and how the intervention of the character The Angel 
influences in the resolution of such a tension. 
Keywords: Olivier Messiaen. Saint Francis. Opera. 

 
Olivier Messiaen (1908-1992) organizou sua única ópera Saint 

François d’Assise (Scènes Franciscaines)1 em três atos e oito quadros (Tab. 
1). O próprio compositor criou o libreto com a temática sobre a vida do 
religioso Francisco de Assis (1182-1226) retratada em alguns eventos 
principais, dentre os quais está o beijo no leproso do terceiro quadro. 

Nas biografias-fontes2 de Francisco de Assis, o epidósio é narrado de 
ao menos duas maneiras distintas. A primeira foi escrita por Tomás Celano 

                                                
1 A partitura analisada encontra-se no acervo CDMC/Unicamp. 
2 Silveira (1995, p. 40) chama de biografias-fontes as hagiografias escritas no século XIII que 
constituem a base para os estudos sobre Francisco de Assis. 
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em Vida Primeira3. Nela, Francisco de Assis vive entre os leprosos, servindo-
os em todas as suas necessidades. Um dia, um leproso se estacou à sua 
frente. Reprimindo violentamente a sua náusea, ou seja, indo contra as suas 
próprias vontades, Francisco aproximou-se dele e o beijou. 

 
Ato I 1º quadro “La Croix” 

2º quadro “Les Laudes” 
3º quadro “Le Baiseur au Lépreux” 

Ato II 4º quadro “L’Ange Voyageur” 
5º quadro “L’Ange Musicien” 
6º quadro “Le Prêche aux oiseaux” 

Ato III 7º quadro “Les Stigmates” 
8º quadro “La Mort et La Nouvelle Vie” 

Tab. 1 – partes constituintes da ópera Saint François d’Assise (Scènes 
Franciscaines) de Olivier Messiaen. 

A segunda versão está em A Legenda dos Três Companheiros4. Nela, 
Francisco passeava a cavalo quando se deparou com um leproso em algum 
lugar não longe de Assis. Estando ainda sob influência de uma voz divina que 
o insuflava a detestar e desprezar tudo o que outrora amava segundo a carne, 
e achar doce e suave tudo o que outrora lhe parecia horrível, Francisco 
desceu do cavalo, ofereceu-lhe esmola e beijou-lhe a mão5. 

Independentemente da versão, esse fato teve uma importância 
significativa na religiosidade de Francisco de Assis, pois se trata do momento 
em que ele supera a si mesmo, a seus medos e angústias. Merlo avalia que, 
para Francisco, “praticar a misericórdia aos leprosos, ficando entre eles, é 
refutar a negatividade e se projetar a novos espaços existenciais” (MERLO, 
2006, p. 19, tradução nossa). 6 

                                                
3 Vida Primeira de Tomás de Celano foi a primeira hagiografia escrita sobre São Francisco. 
Feita por encomenda do papa Gregório IX para o seu processo de canonização, foi terminada 
provavelmente em 1229 ou 1230. (LEONARDI, 2009, p. xv) 
4 A Legenda dos Três Companheiros, ou Legenda trium sociorum, foi provavelmente escrita 
em duas estapas, com os dezesseis primeiros capítulos escritos após 1244 e os dois últimos 
capítulos redigidos seguramente após a escrita da Legenda de Boaventura e possivelmente 
após 1276 (LEONARDI, 2009, p. xx). De toda forma, é posterior à Vida Primeira, de Tomás 
de Celano. 
5 Essa versão é próxima também à narrada por Boaventura em sua Legenda Maior, com a 
diferença de que, nesta, após receber a esmola e o beijo, o leproso misteriosamente não é 
mais visto. 
6 Texto no idioma original: “Pratiquer la miséricorde envers les lépreux, en demeurant parmi 
eux, c’est refuser la négativité et se projeter à d’autres valeurs”. 
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A versão da história criada para “Le Baiser au Lépreux” aproxima-se 
da versão descrita por Tomás Celano, pois, em Messiaen, Francisco de Assis 
vive em um convento, o qual conta com uma leprosaria para assistência aos 
doentes em suas necessidades. 

Em relação à maneira como Messiaen trabalhou a música para a sua 
ópera, Paul Griffiths destaca a pluralidade de materiais utilizados: 

Saint François é o testamento de um homem que encontrou 
nenhum evento musical alheio a si: nem o canto de centenas de 
pássaros diferentes, sequer as linhas suaves do canto modal; nem 
tríades, sequer acordes de doze notas; nem danças efervescentes 
em seu estilo de 1930, sequer o tipo de manipulação de notas 
presentes em trabalhos entre Turangalîla-symphonie e 
Chronochromie; nem blocos harmônicos nas cordas, sequer a 
miríade sonora de uma orquestra enorme enriquecida por 
instrumentos eletrônicos e constelações de percussão (GRIFFITHS, 
1995, p. 505, tradução nossa).7 

Para Pascal Arnault, por sua vez, Saint François trata-se de “uma 
ilustração musical de um texto feita por meio de leitmotive ou de 
figurativismos” (ARNAULT: 1997, p. 94, tradução nossa).8 

Com apoio do libreto, a análise musical empreendida investiga os 
materiais musicais utilizados pelo compositor para caracterizar aspectos 
psicológicos contrastantes das personagens O Leproso e São Francisco. 
Buscará ainda apurar como o acúmulo de tensão é acentuado pela alternância 
de caráter dessas duas personagens e como a intervenção da personagem O 
Anjo influencia na resolução de tal tensão, modificando as demais 
personagens. 

1. Contraste de características psicológicas e musicais das personagens 
O Leproso e São Francisco 

O Leproso de Messiaen é violento, revoltado e ralhador; acha-se 
abandonado pelos irmãos da ordem religiosa que deveriam cuidar dele. Como 
tema principal (Ex. 1), é utilizada uma figura com rítmica curta-longa-longa-
curta-longa. 

                                                
7 Texto no idioma orignal: Saint François is the testament of a man who found no musical 
event alien to him: neither the songs of a hundred different birds nor the smooth line of modal 
chant, neither triads nor twelve-note chords, neither ebullient dancing in his 1930s style nor 
the kind of abstract note manipulating that had featured in works between the Turangalîla-
synphonie and Chronochromie, neither block-harmony strings nor the myriad sounds of an 
enormous orchestra enriched by electronic instruments and constelations of percussion. 
8 Texto no idioma original il s’agit dans Saint François d’une illustration musicale d’un texte se 
faisant au moyen de leitmotive ou de figuralismes... 
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Ex. 1 - Tema de O Leproso em “Le baiseur au Lépreux” de Olivier Messiaen, 

páginas 8-10 da edição Alphonse Leduc. 

Em relação às alturas utilizadas no Ex. 1, percebe-se em (A) a 
sobreposição de duas camadas, caracterizadas por dois modos de 
transposições limitadas distintos, o 2 formando os blocos sonoros dos 
instrumentos reduzidos na voz superior9, e o 3 na figura ascendente da voz 
inferior10, destacada também por ser quase inteiramente em intervalos de 
terça. Os compassos 3 e 4 do exemplo são ampliações rítmicas dos dois 
compassos iniciais, com repetições das notas centrais e modificações 
rítmicas. 

Em (B), há uma figura ascendente com padrão intervalar de sexta 
maior-semitom, em dinâmica crescendo nas cordas, do grave para o agudo, 
culminando em (C) em um acorde formado por 10 classes de notas distintas, 
no registro agudo-agudíssimo, em dinâmica fortíssíssimo, quase um tutti, que 
é repetido uma sétima menor abaixo, em dinâmica mezzo-forte. 

Esse intervalo de sétima menor também está presente na linha 
melódica da própria personagem, caracterizada ainda pela constante 
instabilidade criada pelos vários saltos melódicos, sobretudo de terças, 
trítonos e sétimas (Ex. 2). A linha melódica da personagem11 é intercalada por 
                                                
9 Padrão intervalar T-ST-ST-T-ST-ST-T-ST-ST. Com início em Do, tem-se Do, Ré, Mib, Mi, 
Fá#, Sol, Láb, Sib, Si, Do. Há, no exemplo, o acréscimo do Do# e a ausência do Láb. 
10 Escala octatônica, no caso formada pelas notas Do#, Ré, Mi, Fá, Sol, Láb, Sib, Si, Do#. 
11 Tradução da letra do Ex. 2: Como se pode viver uma tal vida? Todos esses irmãos que 
querem me prestar serviço... se eles suportassem aquilo que suporto, se eles sofressem 
aquilo que sofro! 
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variações de trechos extraídos do tema demonstrado anteriormente, com 
especial destaque para (C) que ocorre entre todas as entradas da voz. 

 

 
Ex. 2 – Parte vocal de O Leproso em “Le baiseur au Lépreux” de Olivier 

Messiaen, páginas 10-11 e 14-17 da edição Alphonse Leduc. 

As principais características musicais da personagem “O Leproso” 
que, de uma certa maneira, buscam delinear sua raiva, revolta e ralhação, são 
a constante agitação em dinâmicas variáveis predominantemente forte, 
andamentos rápidos, saltos amplos, indo rapidamente da região grave à 
agudíssima, com acordes de várias classes de notas distintas, como os de 
(C), os mais variados e utilizados nesse início de apresentação da 
personagem. 

Em contraste, a personagem São Francisco é calma e compreensiva, 
sempre ouvindo com paciência e atenção as queixas de O Leproso, para 
buscar trazê-lo à razão, à paciência e à penitência. O tema principal de São 
Francisco (Ex. 3) é destacado por Arnault (1997, p.134) por utilizar uma 
simetria de reflexão em relação aos intervalos. Em seu trecho central, pode-
se dizer que é também simétrico ritmicamente. 

 

 
Ex. 3 – Tema de São Francisco em “Le baiseur au Lépreux” de Olivier 

Messiaen, página 25 da edição Alphonse Leduc. 
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Os intervalos utilizados, trítono (3T), quarta justa (4J) e terça maior 
(3M) serão ouvidos também na parte vocal da personagem12 que, assim como 
o seu tema principal, mantém uma simetria de reflexão em relação aos 
intervalos, tendo como eixo a sua nota central mais grave, Ré (Ex. 4). 

 

 
Ex. 4 – Entrada de São Francisco em “Le baiseur au Lépreux” de Olivier 

Messiaen, páginas 27-29 da edição Alphonse Leduc. 

A sobreposição de camadas é também relevante às sonoridades que 
acompanham a personagem em sua entrada. Nos compassos iniciais do 
exemplo anterior (D), assim como em sua repetição quatro compassos após, 
há a sobreposição de acordes que podem ser interpretados como 
pertencentes à uma gramática tonal, com notas acrescidas13: um Lá m sobre 
um Láb M com quarta aumentada; e um Do M com quarta aumentada e sétima 
sobre um Fá M com sexta. Melodicamente, há um relacionamento de terças 
nas fundamentais destes acordes: Lá – Do; Láb – Fá. O tema da alegria (ou 
júbilo - Joie) também aparece no trecho, sendo uma possível interpretação 
também como acordes tonais sobrepostos com notas acrescidas (quartas 
aumentadas e sétimas). 

                                                
12 Tradução da letra do Ex. 4: Deus te dê a paz, irmão bem-amado! 
13 O acréscimo de quartas aumentadas e sextas é descrito por Messiaen em seu Technique 
de mon langage musical de 1944, no capítulo XIII. 
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Em contraste às sonoridades utilizadas por O Leproso, o andamento 
mais moderado, a dinâmica e o acompanhamento mais estáveis, o uso de 
simetrias, de acordes próximos de uma gramática tonal, mesmo que 
expandidos, e a parte melódica-vocal com intervalos mais “consoantes” 
também em relação à uma gramática tonal (uso exclusivo de 4J), auxiliam na 
intenção de criar musicalmente um paralelo com certa calma característica da 
personagem São Francisco. Entretanto, essa interpretação não é completa, 
pois um pouco mais adiante na partitura, após uma das intervenções de O 
Leproso que intercalam as entradas de São Francisco, a utilização de saltos 
melódicos de 3T e uso de clusters harmônicos também acompanham a 
personagem. 

 

 
Ex. 5 – Continuação da parte vocal de São Francisco em “Le baiseur au 
Lépreux” de Olivier Messiaen, páginas 34-37 da edição Alphonse Leduc. 

Articulado também por duas entradas de (D), São Francisco utiliza 
nesse trecho da peça14 intervalos de 3T e terças que, assim como a quarta 
justa, são intervalos presentes em seu tema principal (Ex. 3). Em relação ao 
uso de um cluster cromático extremamente fechado na região média seguido 
por um acorde quartal em piano, duas interpretações são possíveis. A primeira 
é a aproximação que São Francisco intenta a O Leproso, buscando auxiliá-lo 
                                                
14 Tradução da letra do Ex. 5: As enfermidades do corpo nos são dadas para a saúde de 
nossa alma. Como compreender a Cruz, se não carregamos dela um pequeno pedaço? 
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da melhor maneira possível. O cluster em dinâmica fortíssimo aproxima a 
sonoridade do trecho com (C), sonoridade relacionada à primeira personagem 
exemplificada. 

A segunda é a entrada da palavra Cruz (Croix) nesse exato trecho. 
Na descrição do compositor sobre o argumento da ópera, Messiaen esclarece 
que se trata da trajetória de santidade da personagem principal, 
transformando-se de Francisco para São Francisco e super-São Francisco 
(MESSIAEN, 1994, p. 214). Esse argumento aproxima à versão da história 
criada por Messiaen à análise feita por Merlo citada previamente na 
introdução sobre a importância do auxílio aos leprosos na vida de Francisco 
de Assis. Até o trecho referido, porém, a Cruz é um enorme mistério para a 
personagem que ainda não se transformou em um santo no sentido da 
argumentação pretendida pelo compositor. Isso ocorrerá apenas após o beijo 
que, por sua vez, acontece apenas após a intervenção de O Anjo, neste 
mesmo quadro. Dessa forma, o cluster é uma sonoridade que, de uma certa 
maneira, por suas características implícitas de não fixação de um centro, 
reforça musicalmente este mistério para a personagem São Francisco. 

2. O Anjo e o beijo 
O contraste de caráter musical e psicológico é trabalhado por 

Messiaen como gerador de uma tensão musical entre as personagens O 
Leproso (L) e São Francisco (SF), intensificada nas seis vezes em que as 
personagens se alternam do início à página 88 da partitura, entrada da 
personagem O Anjo (A), e nas demais seis alternâncias entre a saída de cena 
de O Anjo, página 105, e o beijo, página 124. (Tab. 2). 

 
L SF L SF L SF L SF L SF L SF 
8-24 25-29 30-33 34-38 38-48 48-49 50-57 57-58 59-68 69-71 72-83 84-85 

A L e SF A L e SF A L e SF A 
88-91 92-93 93-94 95-98 99-101 102-103 103-105 

1ª estrofe 2ª estrofe 3ª estrofe 4ª estrofe 

L SF L SF L SF O Beijo 
106-108 109 110-112 113 114-117 118-123 124 
Polifonia textual e intensificação de contraste de cárater. Diálogo Silêncio 

Tab. 2 – Alternância de entradas das personagens O Leproso (L) e São 
Francisco (SF) intercaladas pelas intervenções de O Anjo (A) em “Le baiseur 
au Lépreux” de Olivier Messiaen. Os números correspondem às páginas da 

edição Alphonse Leduc. 
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A personagem O Anjo é anunciada nas páginas 86-87 da partitura 
pelo canto da Fauvette à ventre jaune e por dois temas importantes para a 
ópera, relatados por Griffiths (1995, p. 494) como o da decisão e o da alegria. 

A sua intervenção ocorre por meio de 4 estrofes. A primeira (Ex. 6) 15, 
com música muito próxima da segunda e quarta, tem um certo centro tonal 
em Lá M, com o uso dos modos de transposições limitadas 3 em sua 
segunda16 e terceira17 transposições (BENITEZ, 2002, p. 6-7) e camadas de 
acordes próximos à uma gramática tonal do campo harmônico de Lá M, como 
o Ré M e o Mi M. 

 

 
Ex. 6 – 1ª estrofe de O Anjo em “Le baiseur au Lépreux” de Olivier Messiaen, 

páginas 90-91 da edição Alphonse Leduc. 

Musicalmente, as intervenções de O Anjo têm andamento lento, em 
homorritmia com as cordas, dinâmica piano e um centro tonal bastante 
presente. Na macroestrutura do quadro, servem para frear 
momentaneamente a tensão crescente que vinha ocorrendo entre as demais 
personagens. Interessante notar que tanto o uso do modo de transposições 
limitadas 3 quanto a sobreposição de camadas de materiais distintos também 
                                                
15 No exemplo, uma repetição não presente na partitura foi acrescida com a intenção de 
diminuição do seu tamanho total. Tradução do texto: Leproso, leproso, leproso teu coração te 
acusa, teu coração. 
16 Notas: Do#, Ré#, Mi, Fá, Sol, Sol#, Lá, Si, Do. 
17 Notas: Ré, Mi, Fá, Fá#, Sol#, Lá, Sib, Do, Do#. 
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ocorriam nas sonoridades relacionadas à personagem O Leproso. Por outro 
lado, o uso de acordes expandidos de uma gramática tonal, o andamento lento 
e uma certa estabilidade de dinâmica são paralelos da sonoridade de O Anjo 
à de São Francisco. Características exclusivas a O Anjo são a homorritmia 
com as cordas e o dobramento timbrístico com o Ondes Martenot. 

Assim como na biografia-fonte A Legenda dos Três Companheiros, a 
personagem é sentida por São Francisco apenas como uma voz. No libreto, 
os diálogos entre O Leproso e São Francisco que intermeiam as quatro 
estrofes de O Anjo e parecem reforçar tal fato é: 

L: De onde vem essa voz? SF: Escuta. L: Quem é que canta assim? 
SF: Pode ser um anjo enviado do céu para te reconfortar... L: O que 
ele diz? Eu não compreendo... SF: Ele diz: “teu coração te acusa, 
mas Deus é maior que teu coração.” (MESSIAEN, 1988, p. 93-103, 
tradução nossa).18

 

No argumento da ópera, a entrada da personagem O Anjo irá 
potencializar as aspirações de Francisco de Assis, possibilitando o 
apaziguamento e a cura de O Leproso. Porém, entre a intervenção e a cura, 
páginas 106-123 da partitura, o que se percebe musicalmente é a 
intensificação ainda maior do contraste de caráter e da tensão musical, com 
alternâncias mais rápidas (menos números de páginas) entre as personagens 
e uma certa cissura do diálogo pelo uso de uma polifonia textual, com O 
Leproso pedindo perdão, arrependido de suas atitudes, e São Francisco 
rezando. 

O ponto culminante da tensão se dá entre as páginas 115-117, com 
onze compassos de um cluster bastante fechado de semitons no coro e 
madeiras acompanhado de percussão e sons ruidosos pouco convencionais 
nas cordas, em crescendo do pianíssimo ao fortissíssimo. Os três primeiros 
compassos dessa textura estão demonstrados no Ex. 7. 

 

                                                
18 Texto no idioma original: L: D’où vient cette voix? SF: Écoute!... L: Qui est-ce qui chante 
ainsi? SF: C’est peu-être um Ange envoyé du ciel pour te réconforter... L: Que dit-il? Je ne 
comprends pas... SF: Il dit: «ton cœur t’accuse, mais Dieu est plus grand que ton cœur.» 

4º
 e

nc
on

tr
o 

in
te

rn
ac

io
na

l d
e 

te
or

ia
 e

 a
ná

lis
e 

m
us

ic
al

4t
h 

in
te

rn
at

io
na

l m
ee

tin
g 

of
 m

us
ic

 th
eo

ry
 a

nd
 a

na
ly

si
s

426



	

 
Ex. 7 – Início do ponto culminante de acúmulo de tensão em “Le baiseur au 

Lépreux” de Olivier Messiaen, página 115 da edição Alphonse Leduc. 

Essa textura, na realidade, é tratada como uma espécie de 
personagem rítmica em ampliação, aparecendo 11 vezes ao longo do quadro 
(Tab. 3). 

 
Página(s) Duração Características 
44 1 comp. 

Apenas cordas 46 1 comp. 
47 2 comp. 
59-61 10 comp. Tutti (cordas, madeiras, coro e geofone) em 

crescendo e decrescendo 74-76 10 comp. 
78-79 4 comp. 

Tutti em crescendo 

80 4 comp. 
82-83 6 comp. 
107-108 6 comp. 
111-112 6 comp. 
115-117 11 comp. 

Tab. 3 – Textura do ponto culminante de tensão tratada como uma 
personagem rítmica em ampliação por Messiaen em “Le baiseur au Lépreux”. 

Após a polifonia textual que interrompe momentaneamente o diálogo 
entre O Leproso e São Francisco, o diálogo entre as personagens é 
reestabelecido logo antes do beijo, com São Francisco pedindo perdão a O 
Leproso por não o ter amado tanto. Interessante notar que, musicalmente, 
todo o quadro tem, até aqui, um crescente de tensão e contrastes de 
caráteres, conforme demonstrado, interrompido apenas pela intervenção de 
O Anjo, que é catalisadora de dois fatos modificadores das duas demais 
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personagens: O Leproso irá se curar e Francisco irá se tornar São Francisco, 
conforme argumento do compositor. Musicalmente, a resolução de todo o 
acúmulo de tensão ocorre, no exato momento do beijo, por um longo silêncio, 
com uma grande fermata em pausa (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 – Silêncio e fermata para o beijo de São Francisco em O Leproso. 

Após a cura, O Leproso dança como um louco (fou), com seu tema 
modificado a um centro expandido em Lá (Ex. 8) que, segundo Griffiths (1995, 
p. 494), tem várias associações com a alegria e claridade na música de 
Messiaen. O uso de centros próximos à gramática tonal era característica das 
personagens São Francisco e O Anjo e, quando aplicado a O Leproso, trata-
se de uma consequência musical da intervenção das demais personagens. 

 

 
Ex. 8 – Tema de O Leproso após sua cura em “Le baiseur au Lépreux” de 

Olivier Messiaen, páginas 130 da edição Alphonse Leduc. 

Junto a esta modificação do tema de O Leproso, aparecem ainda o 
tema da alegria, sons de tubular bells e acordes repetidos nos metais, todos 
buscando reforçar musicalmente um caráter jubiloso intentado pela cena. 

Considerações finais 
A análise musical empreendida não teve como objetivo tentar criar 

uma nova “teoria dos afetos”, mas sim de buscar as características musicais 
utilizadas por Messiaen para tornar claro os aspectos psicológicos das 
personagens principais do quadro ‘Le baiseur au Lépreux” de sua ópera Saint 
François d’Assise (Scènes Franciscaines). 
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Dessa forma, percebe-se que O Leproso tem as suas características 
psicológicas da raiva, revolta e ralhação caracterizadas musicalmente pelo 
andamento mais vivo, figurações rítmicas mais agitadas, ampliações de seu 
tema por repetições de notas na parte central, mudanças abruptas de registro, 
dinâmica instável tendendo para o forte, sobreposição de modos de 
transposições limitadas 2 e 3, uso intensificado de clusters harmônicos, parte 
vocal com saltos grandes, instável em relação à dinâmica, notas e intervalos 
utilizados. 

Em contraste, São Francisco tem a sua paciência e apelo à penitência 
caracterizados musicalmente pelo uso de simetrias de reflexão em relação a 
intervalos e ritmos, sobreposição de acordes pertencentes a uma gramática 
tonal expandidos com notas acrescidas, andamento mais moderado, 
acompanhamento de cordas, dinâmica tendendo ao meio forte e ao piano, uso 
moderado de clusters harmônicos, parte vocal mais estável em relação à 
dinâmica, aos intervalos e às repetições de notas. 

O Anjo, por sua vez, adquire características de ambas as 
personagens. Em comum com O Leproso, compartilha o uso do modo de 
transposições limitadas 3; já com São Francisco, a quantidade de materiais 
utilizados é maior: uso de acordes de uma gramática tonal, dinâmica tendendo 
ao meio-forte e ao piano, estabilidade de dinâmica e de notas utilizadas, 
andamento lento. A homorritmia com as cordas e o dobramento timbrístico 
com o Ondes Martenot são características exclusivas da personagem. 

Na macroestrutura do quadro, a alternância de caráteres 
contrastantes de O Leproso e São Francisco, interrompida 
momentaneamente pelas intervenções de O Anjo, é acentuada pelo acúmulo 
de tensão que tem na textura de cluster com uso de sons ruidosos na 
percussão e nas cordas o seu ponto culminante tratado como personagem 
rítmico em ampliação. A resolução de toda a tensão entre O Leproso e São 
Francisco, potencializada pelas intervenções de O Anjo, é resolvida 
musicalmente por um longo silêncio que abrange, em cena, o beijo. 

Conforme argumentado, não se trata de tentar criar uma nova “teoria 
dos afetos” o que significa que, na realidade, as soluções apresentadas por 
Messiaen não necessariamente se aplicam a outros compositores, óperas, 
estilos ou períodos. Entretanto, acredita-se que a investigação da maneira 
como o compositor trabalhou musicalmente as personagens em sua ópera 
possa, de uma certa maneira, possibilitar uma melhor compreensão das 
técnicas utilizadas por compositores que pensaram a relação entre texto, 
música e cena em óperas do século XX, permitindo assim novos campos de 
pesquisas a intérpretes, analistas e compositores. 
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B.A. Zimmermann’s Solo Cello Sonata, 
page 1, system 6: A Thick Description  

William Teixeira (UFMS) 
Silvio Ferraz (USP) 

 
Abstract: This paper presents a thick description of a small 
excerpt of the emblematic Solo Cello Sonata of Bernd Alois 
Zimmermann. A reading will be developed that will take into 
account the widest possible range of knowable aspects of the 
piece, from the aspect of pitches in its serial dimension, to the 
rhythmic serialization itself, concluding with that which is the main 
aspect aimed by the composer, which is the writing of Time from 
the interpreter's demanded gestures. This aspect is presented here 
with an attempt to systematize musical gesture and its display as a 
alytical method. 
Keywords: Rhetoric. Hermeneutic. Musical Gesture. Cello. B. A. 
Zimmermann 
 
Título: A sonata para violoncelo solo de B. A. Zimmernann, página 
1, sistema 6: uma descrição densa 
Resumo: Este trabalho apresenta a descrição densa de um 
pequeno excerto da emblemática Sonata para violoncelo solo de 
Bernd Alois Zimmermann. Será desenvolvida uma leitura que 
levará em conta a maior amplitude possível de aspectos 
cognoscíveis da peça, desde o aspecto das alturas em sua 
dimensão serial, até a própria serialização rítmica, concluindo com 
aquele que é o principal aspecto objetivado pelo compositor, que é 
a escrita temporal a partir das gestualidades demandadas do 
intérprete. Esse aspecto é apresentado aqui junto a uma tentativa 
de sistematização do gesto musical e sua representação em um 
modelo analítico. 
Palavras-chave: Retórica. Hermenêutica.Gesto. Violoncelo. B. A. 
Zimmermann 

 
The Sonata for Cello Solo was written by the German composer 

Bernd Alois Zimmermann between 1959 and 1960, comissioned by the 
South German Radio, SDR, in Stuttgart. The piece was written for one of 
Zimmermann's best friends and one of the greatest cellists of the Twentieth 
Century, Siegfried Palm. Dedicated to the wife of the composer, the piece 
brings a subtitle of great significance; It is the first verse of the biblical book of 
Ecclesiastes, which in Zimmermann's translation of the Vulgate says: "et suis 
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spatiis transeunte universa sub caelo" (and there is time for every purpose 
under heaven). 

In the first section of the Sonata, Rappresentazione (representation), 
there is, in its sixth system, one of the most technically and musically difficult 
excerpts of the whole work, but containing in its density elements of 
fundamental detection for its interpretation (fig.3) . According to the published 
edition, there are three pentagrams, where the superior refers to notes 
played in sul ponticello, close to the bridge, the middle pentagram refers to 
notes played in pizzicato and the lower pentagram refers to notes played at 
the frog. What immediately comes to the eyes in the excerpt is the constant 
clefshifts due to the fast and extreme changes of register, which, in turn, 
demand changes between positions very far in the fingerboard of the 
instrument. 

From the point of view of the pitches, Zimmermann employs a serial 
dodecaphonic procedure in the organization of the piece, following this 
setting1: 

 
 

 
 

Fig. 1 – Tone row adopted in the excerpt 

In the passage in question, the series appears mainly in the middle 
system, but counting on its first note in the upper line: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2 – The series as used in the excerpt 

 
                                                
1 KONOLD, 1998, p. 225 
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In addition to the application of the series in the line performed as 
pizzicato, there is the inclusion of a secondary series in the bottom line, 
based on a succession of tritones, which is written interpolated to the other 
lines, but only in the set executed in the bow’s frog: 
 

 
 
 

 

Fig. 4 – Tone row of the bottom pentagram, played sempre tallone. 

Although this series has an important role in the organization of 
pitches, it cannot be said that it has the prominence in the discursive flow, 
having as one of the reasons for this the fact that Zimmermann does not 
obey to rigor the rules of contrapuntal and permutation in the development of 
pitches and even by the fact that the interpolations, so contrasting, end up 
hiding the linearity of the structure. 

However, another serial procedure assumes a greater prominence in 
the constitution of the discourse, by agglutinating more broadly the sound 
elements grouped in the system. It is a serialization of the counterpoint 
between the three voices that generates what Konold calls the serial 
ritardando and accellerando2. Between the first and the other lines, there is 
an alternation that follows the progression 1-2-4-5-6-7-9-10-10-1, which 
makes the occurrences of the sul ponticello sound less present. At the same 
time, the opposite happens in the relation between the lower line, played at 
the frog, and the others, where an accelerating effect is created in the 
approximation of similar sounds, obeying progression more regularly 6-6-6-5-
5-5-5-5-4-4-4-4. This serial counterpoint of sounds is fundamentally important 
for a constantly neglected question in the performance of this piece, which is 
the great contrast required between the sonorities of the three lines. Perhaps 
motivated by the Prestissimo Possibile indication, most cellists tend not to 
understand that it is part of this possibility not to compromise the timbristic 
clarity, so that the serial counterpoint of sounds can be heard with their idea 
of simultaneous dilation in the two directions of time. This issue becomes 
even more evident when, in Zimmermann's manuscript for the excerpt, a 
change of color is observed for each voice/layer. Not only that, but three 
options for the three types of attack are arranged, perhaps for the choice of 
                                                
2 Ibid., p. 226. 
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the performer at that stage of the composition. The manuscript also shows, 
however, Zimmermann's initial idea that the stretch was to be performed in 
about ten seconds, which would imply an impractical speed, even if the 
clarity of the sounds was discarded, which seems to have been the reason 
For the removal of this indication in the edited version (fig 5). 
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These two serially operated aspects, pitch and counterpoint, are 
essential for understanding a more objective dimension of the musical 
material that the score brings. However, there is still a set of elements that 
have traces in the text and are not yet encompassed in the bidimensionality 
of the musical note, much less in the twelve-tone sense that suppresses the 
value of the octave. It is the performatic energy demanded by each change of 
pitch and mode of attack and that has direct consequences in the temporal 
dimension imposed by the music. If, on paper, it appears to be only one long 
sequence with sixty-eight notes, in practice there is a world between each of 
these notes. The world of the interval. 

The interval is not only analytical space, from the point of view of 
pitches, but also a space of connection between each event, where an 
amount of energy is required to connect two sound-bodies. The interval is the 
energetic space that enables the becoming of the next musical event and 
within which the performer can act as such. However, the score cannot 
describe the interval and, neither, an analysis that reduces the music only to 
the printed data and ignores the comprehensiveness of musical discourse. 
Zimmermann presents his understanding of the interval, which goes beyond 
the limits of the object and can only inhabit reality in a kind of a priori intuition 
within the same Kantian category of the Weltanschauung3. 

From this, Zimmermann proposes an understanding of musical time 
that extrapolates the graphic representation, which equals all the signs to 
their metric value, suggesting a way of making music where time is not 
measured in its ideal duration, but a time that is done in the performance 
itself. He calls that the "effective time duration"4, a sense of time that is made 
not within the dichotomies subject/object or real time/perceived time, but a 
time that materializes in reality with distinct energetic quantifications and 
which, therefore, is not linear. 

Such a proposal, which escapes the Cartesian plan of the score, 
makes difficult an analytical proposition about it. However, one can suggest 
here an image that unfolds the timeline, albeit on two axes, but which deals 
not only with time as a plane, but with time as an energetic flow. So, instead 
of a straight line, one could think of this energy agency with several slots. By 
using the excerpt in question, one can design the variables demanded and 
the types of relations established within each connection of events and their 
realization from the technical point of view. 

                                                
3 ZIMMERMANN, 2010, p. 149. In the original, Zimmermann refers to Kant directly, but to the 
concept by means of a derived term, Anschauungsform. 
4 Ibid., p. 150. 
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Concerning the cello, quantities could be attributed that quantify this 
energy expended, not so much as an empirical measure, but as relations 
proportional to each other, as is the difference in the fingerboard of the 
instrument between a position shift of a semitone and a shift of octave. Within 
this proportionality, two sets of variables can be thought that, because they 
are simultaneous, multiply in the generation of the sound product, instead of 
adding and juxtaposing. The first set consists of the elements executed by 
the left hand, more specifically the position shifts. Although each string 
skipping constitutes a change of position, it can not be said that all of them 
compromise a linear energy flow in the same way. Modifications of the entire 
back-shoulder-arm-forearm-hand-fingers system imply a much higher energy 
expenditure, in addition to the mental energy used to establish psycho-motor 
references. For the present model, one proposes a magnitude 1 for the pure 
note, without accounting any movement. For each position shift, measured 
by shifts of semitones, an increase of 2.5% of the initial magnitude is 
attributed. For this analysis are taken as reference the fingerings present in 
the printed edition, which do not vary significantly from those present in the 
manuscript. The second set of variables consists of the required elements of 
the right hand. Two events demand an increase of energy relevant to a 
quantification, which are the alternation between pizzicato and bow and the 
string skippings. The change between neighbor strings and the change of 
attack between frog and sul ponticello do not imply an expense that disrupts 
the linearity of the flow. Again, by assigning proportional rather than absolute 
values, one can think of a 10% increase in the initial magnitude for pizzicato 
and bow grip alternation, plus a 5% increase for one-string skippings and 
10% for two-string skippings. From this, it is suggested a quantitative 
representation of the interval in its energetic variation in time, within the 
stretch of the sonata in question: 
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Pitch	 LH	(%)	 RH	(%)	 Effective	Time	
E5	 0	 0	 1	
Bb5	 7,5	 0	 1,075	
A4	 2,5	 10	 1,375	
A4	 0	 10	 1,1	
Ab5	 0	 10	 1,1	
Db5	 0	 5	 1,05	
Ab5	 0	 10	 1,1	
Bb2	 20	 10	 1,32	
B4	 5	 10	 1,155	
C6	 12,5	 0	 1,125	
F#4	 15	 0	 1,15	
Db4	 12,5	 10	 1,125	
F4	 15	 10	 1,265	
G4	 0	 0	 1	
F2	 30	 10	 1,43	
D4	 5	 10	 1,155	
Eb6	 32,5	 0	 1,325	
B5	 30	 10	 1,43	
E5	 5	 10	 1,155	
F2	 22,5	 10	 1,3475	
F#3	 0	 5	 1,05	
B3	 5	 10	 1,155	
C#3	 2,5	 10	 1,1275	
Eb5	 17,5	 5	 1,23375	
C6	 30	 10	 1,43	
D4	 27,5	 10	 1,4025	
G#2	 2,5	 5	 1,07625	
F#3	 0	 10	 1,1	
A5	 27,5	 10	 1	
G4	 5	 0	 1,05	
C5	 0	 0	 1	
B3	 5	 0	 1,05	
F#4	 0	 10	 1,1	
C5	 5	 0	 1,05	
Bb2	 0	 10	 1,1	
E4	 5	 5	 1,1025	
Eb6	 32,5	 0	 1,325	
D5	 20	 0	 1,2	
G5	 5	 0	 1,05	
C#3	 27,5	 10	 1,4025	
F5	 22,5	 10	 1,3475	
F#4	 0	 0	 1	
F5	 0	 10	 1,1	
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C6	 17,5	 10	 1,2925	
B4	 20	 0	 1,2	
G4	 5	 10	 1,155	
Bb3	 0	 10	 1,1	
Ab5	 20	 0	 1,2	
A4	 0	 0	 1	
Bb5	 0	 0	 1	
Eb5	 0	 10	 1,1	
B3	 22,5	 10	 1,3475	
C5	 7,5	 0	 1,075	
G5	 20	 10	 1,32	
A5	 0	 10	 1,1	
A5	 0	 10	 1,1	
G#2	 17,5	 10	 1,2925	
D4	 5	 5	 1,1025	
Eb5	 0	 0	 1	
C#3	 5	 5	 1,1025	
D4	 2,5	 10	 1,1275	
F#3	 0	 10	 1,1	
F2	 5	 0	 1,05	
E5	 10	 10	 1,21	
D4	 0	 10	 1,1	
G#2	 5	 5	 1,1025	
	 	 	 	

Eb6	 35	 10	 1,485	
	 	 	 	

Tab. 1 : Quantitative analysis of the intervals. (Center center [≅261.6 Hz] = C4) 

 

More interesting still can be the representation of the disturbances in 
the line of time that, instead of running linearly, is injured due to the dilations 
caused by the energetic variation: 
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It is necessary to reinforce the unpretentiousness of proposing here a 
general analytical model, but it only proposes the effort to create a tool more 
appropriate to the set of actions involved in the musical discourse in 
question, making possible, together with the aspects previously analyzed, a 
thick description of reality and not its reduction to a model that is foreign 
external to it. The energetic variation is represented proportionally and can 
undoubtedly vary in absolute values depending on different technical levels 
between performes, in addition to other variables such as particular 
difficulties and inadequate preparations. 

If, on the one hand, these variations can be analyzed quantitatively, 
on the other hand their qualitative aspect is not new within the musical 
practice. Siegfried Palm himself, cellist for whom Zimmermann wrote the 
sonata, confirms that the distance between the intervals implied this 
expansion for the composer, in performance5. In fact, this information is only 
necessary, since instrumentalists forget the origin of their repertoire, and 
even that this was a common practice, present from the most remote 
examples of the repertoire, as is clear in Ricercar 5 , By Domenico Gabrielli: 
 
 

 

 

 

Fig. 7 – Domenico Gabrielli, Ricercar 5, cc. 1-4 

It can not be left aside in a conception of analysis of the musical 
discourse, therefore, the dialogue that happens between composer and 
interpreter in its production. As Luciano Berio said, "it is very important to 
understand (...) that a musical instrument is itself a fragment of musical 
language"6. It would be wrong to ignore the acoustic implications of a sound 
signal that is the notation, just as it would be to ignore the act of listening to a 
discourse. The score cannot contain the fullness of meaning that musical 
discourse has. 
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Gradações rítmicas no terceiro 
movimento do Quarteto de Cordas nº 2 
de György Ligeti 

Claudio Vitale (ECA-USP) 
 
Resumo: Neste artigo, analisamos o terceiro movimento do 
Quarteto de Cordas nº 2 de György Ligeti. Estudamos, 
especialmente, os processos rítmicos a partir dos tempi, das 
estruturas rítmicas, da densidade e dos limiares da percepção 
humana. Relacionamos a técnica composicional usada por Ligeti 
com noções tais como proximidade, variação mínima, continuum e 
gradação. Discutimos essas ideias à luz das obras do período que 
vai de 1967 até 1970, caracterizado pelo trabalho com pequenos 
grupos instrumentais e instrumentos solistas. Neste sentido, 
apontamos tanto os elementos em comum quanto as diferenças 
com as obras de massa sonora do começo dos anos sessenta. 
Finalmente, a partir dos resultados da análise, mostramos a 
importância desses conceitos na construção de uma música  em 
permanente flutuação, na busca pelo continuum. 
Palavras-chave: György Ligeti. Quarteto de Cordas nº 2. Ritmo. 
Gradação. Proximidade.  
 

 
Title: Rhythmic gradations in the third movement of György Ligeti's 
Second String Quartet. 
Abstract: In this article we analyze the third movement of György 
Ligeti's Second String Quartet. Specially, we study the rhythmic 
processes taking into account the tempi, the rhythmic structures, 
the density and the thresholds of human perception. We establish 
connections between the compositional technique used by Ligeti 
and notions such as proximity, minimal variation, continuum and 
gradation. We discuss these ideas by taking as reference point the 
works belonging to the period 1967-1970, which concerns works 
with small instrumental groups and solo instruments. In this sense, 
we point out both the points in common and the differences with 
sound-mass works of the early sixties. Finally, from the results of 
this analysis, we demonstrate the importance of these concepts in 
the construction of a music that is in constant fluctuation, in the 
search for the continuum.  
Keywords: György Ligeti. Second String Quartet. Rhythm. 
Gradation. Proximity. 
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Depois de uma obra para grande orquestra como Lontano, Ligeti se 
dedica a compor obras para pequenas formações instrumentais e para 
solistas. As obras compostas para grupo são: Quarteto de Cordas nº 2 
(1968)1, Dez peças para quinteto de sopros (1968), Ramifications (1968-69), 
para orquestra de cordas ou doze instrumentos de cordas solistas e 
Concerto de Câmera (1969-70), para treze instrumentistas. As obras para 
instrumento solo incluem Harmonies (1967), para órgão, Continuum (1968), 
para cravo, e Coulée (1969), para órgão. 

O terceiro movimento do Quarteto de Cordas nº 2, de Ligeti, 
desenvolve um tipo de escrita que se caracteriza pela repetição de padrões 
melódico-rítmicos que se transformam progressivamente2. Entre as obras do 
compositor que desenvolvem este tipo de textura  podemos mencionar as 
seguintes: Poème symphonique pour cent métronomes (1962), Continuum, 
Ramifications, o quinto movimento do Quarteto de cordas nº 2, a peça 8 de 
Dez peças e o terceiro movimento do Concerto de Câmera (1969-70)3. 

O trabalho com pequenos grupos instrumentais e com instrumentos 
solistas, no período que vai de 1967 até 1970, traz questões interessantes 
da linguagem de Ligeti que é preciso comentar.  

A redução do número de instrumentos tem consequências diretas 
sobre a linguagem do compositor. Ao haver poucas vozes soando, torna-se 
possível a audição dos diversos aspectos  que integram a trama sonora. Em 
obras com grande quantidade de vozes é impossível perceber esses 
mesmos detalhes. Servem como exemplo desta questão, obras como 
Atmosphères e a primeira das Dez peças para quinteto de sopros. Fazendo 
uma comparação entre as duas  podemos dizer que, a textura mais clara e 
transparente da segunda permite a percepção de aspectos melódicos, 
rítmicos e harmônicos (ainda que minimamente) que permanecem "ocultos" 
na textura saturada da primeira.  

A rigor, devemos dizer que Ligeti não faz uma mera transposição de 
procedimentos utilizados em obras anteriores. Em outras palavras, o 
compositor não só  "adapta" uma técnica num contexto diferente, mas o 
novo contexto (o número reduzido de vozes) se torna um novo elemento de 

                                                
1Sobre o Quarteto de Cordas nº 2, veja-se Poirier (1996), Power (1995) e Roig-Francolí 
(1995).  
2 Sobre o terceiro movimento do Quarteto de Cordas nº 2 podem ser consultados os textos 
de Bernard (1994), Power (1995) e Vitale (2013). 
3 É preciso dizer que as texturas destas obras têm diferenças entre si. Por exemplo, a peça 
8, de Dez peças, é similar ao movimento V do Quarteto nº 2, e o terceiro movimento do 
Quarteto nº 2 remete, frequentemente, ao terceiro movimento do Concerto de Câmera. Para 
uma análise aprofundada destas texturas veja-se Clendinning (1993). 
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reflexão para a composição. Neste sentido, podemos trazer uma 
comparação. Compositores como Bach não modificavam substancialmente 
sua linguagem ao compor obras para diferentes formações. Uma música, de 
fato, podia ser composta independentemente de qualquer formação 
instrumental e depois ser adaptada para diferentes situações. O caso de 
Ligeti é, evidentemente, bem diferente, pois o compositor passa a modificar 
sua linguagem a partir do contato com o novo contexto. Isto sucede pois não 
existe, em Ligeti, a ideia de uma "transposição" de algo preexistente. Em 
todo caso, existe um estilo, uma poética, ou simplesmente, um conjunto de 
procedimentos e preocupações estético-musicais que se modificam segundo 
os elementos concretos em jogo. No seu pensamento, a quantidade é um 
fator essencial e é, inclusive, a partir daí que o compositor constrói 
frequentemente suas obras. Mais especificamente, é do quantitativo que 
surge em muitas obras o qualitativo4. 

Ligeti nota que, ao movimentar gradualmente umas poucas vozes, 
num âmbito intervalar restringido, e sobre a base de um cluster, aparecem 
facilmente espaços maiores do que a segunda. Mais concretamente, ao 
expandir progressivamente o registro, as vozes não conseguem preencher 
todos os intervalos entre as notas e começam a surgir intervalos como os de 
terça menor, terça maior, quarta, etc. Em outros termos, o cluster passa a 
ser um cluster com buracos e, aos poucos, passa a se transformar em outro 
tipo de configuração harmônica (terça menor + segunda maior, tríade, 
acorde menor ou maior com sétima, etc.).  

A redução do número de vozes superpostas traz para a escuta 
elementos de grande sutileza textural e rítmica. Ouvimos: 1) processos que 
vão, gradualmente, do uníssono rítmico ao brouillage5 (veja-se o processo 
que vai do compasso 3 ao 9, que começa com um uníssono rítmico de 4 
colcheias e chega em outro uníssono de 12 semicolcheias, entrando e 
saindo gradualmente de um brouillage rítmico), 2) accellerandi e ritardandi, 
                                                
4 Em relação com isto vale lembrar da técnica do "timbre de movimento" utilizada por Ligeti 
para modificar o timbre (o qualitativo) a partir do ritmo (o quantitativo).  
5 Utilizamos a expressão "brouillage rítmico"  para nos referirmos a momentos onde a 
superposição das pulsações gera uma sorte de "confusão" rítmica. Nesses momentos, 
nossa percepção não é capaz de identificar claramente os elementos individuais e, portanto, 
a complexidade textural gerada pelo conjunto das vozes passa para o primeiro plano. 
Vejamos o comentário de Caznok (2003, p. 141). "Brouillage: do verbo brouiller, misturar. O 
termo vem do vocabulário da eletrônica e significa a superposição de uma emissão 
radiofônica sobre outra, tornando-as ininteligíveis. Em música, é o resultado sonoro da 
superposição cerrada de uma quantidade muito grande de vozes que anula a percepção 
das linhas individuais e das alturas, realçando o timbre do conjunto. Os efeitos de brouillage 
introduzem o ouvido nos chamados 'campos sonoros', nos quais se percebem massas de 
sons que se movem e se transformam em seu aspecto global e não em seus detalhes 
internos''. 
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3) processos rítmicos imitativos (veja-se a imitação de estruturas rítmicas no 
começo do movimento), entre outros aspectos.  

Ligeti trabalha, frequentemente, o campo das alturas e o campo do 
ritmo de maneira semelhante. Existe, no movimento analisado neste artigo, 
um interessante exemplo de coincidência entre diferentes processos 
graduais. Trata-se, especificamente, da relação entre uma gradação rítmica 
e outra harmônica, nos compassos 12-19. Neste caso, o brouillage das 
estruturas rítmicas é paralelo ao processo de evolução por microtom das 
alturas. Uma vez que as alturas chegam num ponto fixo (o Fá menor com 
sétima menor), o ritmo se torna periódico. (Veja-se, na partitura, que se 
começa num cluster simétrico, Ré-Mib-Fá-Fá#, e se acaba nas notas Fá-
Láb-Dó-Mib, que formam o acorde de Fm7.) Há neste caso, portanto, uma 
relação de "consonância" entre ambos os campos. A instabilidade do 
brouillage e dos desvios microtonais se "resolve" na estabilidade do ritmo 
regular (e elementar) e na harmonia consoante de um acorde menor com 
sétima. (Observe-se, também, que por causa da ausência de estruturas 
rítmicas diferentes, o ritmo resultante se torna mais claro e, portanto, se 
enfatiza a consonância harmônica.) A passagem do instável para o estável é 
enfatizada pela presença de uma gradação descendente desenhada pela 
intensidade, que vai de ff para mp (o compositor pede diminuendo poco a 
poco). Outros processos graduais paralelos a estes são: a evolução do 
timbre (sul ponticello - poco a poco ordinario - sul tasto) e a mudança 
progressiva de andamento (semínima = 46, grave - poco a poco meno 
grave, sin al poco più mosso, semínima = 50). 

No terceiro movimento do Quarteto encontramos três seções 
organizadas em forma de arco. Na primeira e última seção se desenvolvem 
processos similares com ostinati em pizzicato. Na seção central, existem 
elementos organizados também a partir da repetição, porém com o uso do 
arco.  

A seguir, estudamos aspectos específicos que dizem respeito ao 
ritmo e à textura na primeira seção do terceiro movimento (compassos 1-30).  
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Fig. 1. György Ligeti, Quarteto de Cordas nº 2, terceiro movimento, c. 1-15. 

Partitura. Schott, 1971. 
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Fig. 2. György Ligeti, Quarteto de Cordas nº 2, terceiro movimento, c. 16-28. 

Partitura. Schott, 1971. 
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Fig. 3. György Ligeti, Quarteto de Cordas nº 2, terceiro movimento, c. 29-30. 
Partitura. Schott, 1971. 

Em relação à evolução das estruturas rítmicas da primeira seção do 
terceiro movimento (compassos 3-30) é preciso fazer as seguintes 
observações. (Acompanhe-se o raciocínio com a partitura, Figuras 1, 2 e 3.) 

• A evolução rítmica inteira dos compassos 3-30 é baseada no 
movimento gradual. Isto quer dizer que se adicionam e subtraem 
estruturas progressivamente. 

• A relação de contiguidade é fundamental na condução do 
processo rítmico. Geralmente, uma vez que aparece uma 
estrutura, as outras se estruturam em relação de proximidade com 
essa. Se aparece 4 (compasso 3), por exemplo, depois aparece 5, 
6, 7, etc. (o número 4 refere-se a 4 ataques por unidade de 
tempo, o 5 refere-se a 5 ataques por unidade de tempo, e assim 
sucessivamente). 

• A estruturação do processo rítmico a partir da relação de 
proximidade pode ser notada na mínima distância entre uma 
estrutura e a seguinte. Frequentemente, como se trabalha com 
estruturas contíguas, a distância entre pulsações sucessivas é de 
1. Por exemplo, 4 e 5, 6 e 7, 11 e 12, 15 e 16, têm todas a mesma 
distância de 1. Em outras palavras, a distância entre as estruturas 
é geralmente mínima e aparece sob a expressão do mesmo 
dígito, 1. 

• Embora a distância entre diferentes estruturas contíguas seja 
sempre de 1 é preciso dizer que não percebemos todo da mesma 
forma. Isto é, não percebemos da mesma maneira a passagem de 
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4 para 5 do que de 13 para 14. Em termos gerais, é possível 
afirmar que quanto maiores as estruturas em jogo (estruturas com 
um número de ataques elevado), maior a dificuldade em perceber 
diferenças. Vejamos dois exemplos.  

1. No começo do movimento temos a passagem de 4 para 5. Mais 
precisamente, de 4-4-4-4 para 4-4-4-5. Nos compassos 20 e 21 
começa uma perturbação comparável com essa. Trata-se da 
passagem de 10 para 11. Concretamente, de 10-10-10-10 para 
10-10-10-11. Comparando os dois casos podemos dizer o 
seguinte. Percebemos muito mais claramente a passagem de 4 
para 5 do que de 10 para 11. No começo do movimento sentimos 
rapidamente o início do brouillage. No segundo caso, podemos 
demorar mais em perceber o começo do ritmo aperiódico pois os 
ataques ficam mais próximos entre si do que no primeiro caso. 
Nos dois exemplos, o aumento da densidade é proporcionalmente 
o mesmo. Ao passar de 4 para 4-5 obtemos 4 e 8 ataques 
resultantes por mínima respectivamente. Ao passar de 10 para 
10-11 obtemos 10 e 20 ataques por mínima respectivamente. Nos 
dois casos duplica-se a quantidade de ataques. No entanto, o 
crescimento da densidade fica mais evidente (perceptivamente) 
no primeiro caso do que no segundo. 

2. No compasso 5 passa-se da superposição 4-5-6-7 para 5-6-7-8. 
No compasso 23 passa-se da superposição 12-13-14-15 para 13-
14-15-16. Nos dois exemplos, o crescimento é por contiguidade e 
a distância entre superposições é de 1 (de 4 para 5, de 5 para 6, 
de 6 para 7, de 7 para 8, no primeiro caso, e de 12 para 13, de 13 
para 14, de 14 para 15 e de 15 para 16, no segundo caso). 
Comparando os dois casos podemos afirmar que ouvimos mais 
claramente a passagem de 4-5-6-7 para 5-6-7-8 do que de 12-13-
14-15 para 13-14-15-16. No primeiro caso há 18 e 22 ataques por 
mínima respectivamente. No segundo caso há 48 e 54 ataques 
por mínima respectivamente. No primeiro caso: se temos 18 
ataques por mínima, temos aproximadamente 9 ataques por 
semínima e 8 ataques por segundo (o tempo de referência é de 
semínima = 56); se temos 22 ataques por mínima, temos então 11 
ataques por semínima e 10 ataques por segundo. No segundo 
caso: ao termos 48 ataques por mínima, temos 24 ataques por 
semínima e 20 ataques por segundo (o tempo de referência é de 
semínima = 50); ao termos 54 ataques por mínima, temos 27 
ataques por semínima e 22 ataques por segundo. Isto quer dizer 
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que enquanto nas superposições 4-5-6-7 (8 ataques por segundo) 
e 5-6-7-8 (10 ataques por segundo) estamos bastante abaixo do 
limiar de fusão dos ataques (de 20 ataques por segundo), nas 
superposições 12-13-14-15 (20 ataques por segundo) e 13-14-15-
16 (22 ataques por segundo) estamos no próprio limiar. Ao passar 
o limite de 20 ataques por segundo resulta muito difícil o 
reconhecimento dos ataques individuais e, portanto, torna-se 
imperceptível a evolução das estruturas rítmicas. Isto explica a 
razão pela qual ouvimos mais claramente a passagem de 4-5-6-7 
para 5-6-7-8 do que a passagem de 12-13-14-15 para 13-14-15-
16 (embora a distância entre as estruturas seja sempre de 1)6. 

A escrita rítmica deste movimento é uma prova cabal da busca pelo 
continuum, pelos pontos ínfimos da reta. Diferentemente de Atmosphères ou 
do Requiem, onde a busca pelo infinitesimal se manifesta na acumulação de 
um grande número de vozes e de ataques, neste movimento, essa intenção 
é evidente no estabelecimento de processos similares sob tempi muito 
próximos que podem ser considerados como minúsculos desvios uns dos 
outros. Tomemos como referência para este assunto a Figura 4. Nesta figura 
mostramos o processo dos compassos 3-30 (comentado anteriormente) 
interpretando as estruturas rítmicas como tempi. Também mostramos o 
retorno dos ostinati pertencente à parte final do movimento, compassos 37-
46. Em relação com esta figura vale a pena comentar o seguinte.  

Embora Ligeti utilize sempre a mesma escala de estruturas gerada 
por divisão da mínima, as flutuações no andamento revelam a intenção de 
tornar essas estruturas sempre minimamente diferentes. Considerando o 
processo mostrado na Figura 4 podemos observar que são utilizados quatro 
tempi muito próximos entre si: 46, 50, 56 e 60. Qual a intenção de mudar 
para tempi tão próximos se não é a busca por uma música em permanente 
flutuação, em constante gradação?   

                                                
6 Assuntos desse tipo, relacionados com os limiares da percepção humana, podem ser 
aprofundados nos seguintes textos: Ligeti (2001), Schaeffer (1966; 1967), Menezes (2004), 
Mountain (1993). 
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Fig. 4. Quarteto de Cordas nº 2, terceiro movimento, c. 3-30 e c. 37 (segunda 

metade)-46. Estruturas rítmicas interpretadas como tempi. 

A mudança para andamentos próximos gera relações de mínima 
variação entre as estruturas rítmicas que é interessante comentar. Vejamos 
alguns casos. 

• O tempo das estruturas utilizadas do compasso 3 até a primeira 
metade do compasso 12 fica muito próximo do tempo das 
estruturas usadas logo em seguida, a partir da segunda metade 
do compasso 12. Essa proximidade entre tempi acontece entre 
estruturas rítmicas próximas. Por exemplo, as quatro colcheias 
(MM 112, de semínima = 56) se parecem com as quintinas (MM 
115, de semínima = 46), as quintinas (MM 140, de semínima = 56) 
se parecem com as sextinas (MM 138, de semínima = 46) e assim 
por diante.   

• Se compararmos o tempo de cada uma das estruturas rítmicas 
que aparece no trecho que vai do começo do movimento até o 
compasso 30 podemos constatar a ausência de coincidências 
exatas entre os tempi. Só encontramos uma coincidência ao 
considerarmos o trecho final do movimento (a partir do compasso 
37). Neste caso, trata-se da coincidência entre as doze 
semicolcheias (MM 300) que aparecem nos compassos 21-23, 
sob o tempo de referência de semínima = 50, e as dez 
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semicolcheias (MM 300) que encontramos a partir do compasso 
37, sob o tempo de referência de semínima = 60. Veja-se, na 
figura, a grande proximidade entre os tempi de diferentes 
estruturas.  

A ideia do "mesmo que não é o mesmo" (tão cara ao pensamento de 
Ligeti) é uma noção chave para entendermos esses processos rítmicos. Em 
outras palavras, a relação entre estruturas rítmicas e tempi é estruturada a 
partir da repetição minimamente variada. A mesma escala de pulsações, ao 
ser trabalhada a partir de andamentos levemente diferentes entre si, gera 
confusão na percepção; as quintinas, sob um andamento, são praticamente 
iguais às sextinas sob outro andamento; estas sextinas por sua vez, têm 
quase o mesmo tempo das septinas tocadas sob outro andamento, etc. 

A partir da leitura da Figura 4 podemos deduzir a presença de três 
procedimentos básicos aplicados às gradações rítmicas (siga-se o 
comentário com a partitura, Fig. 1, 2 e 3). 

1. As estruturas evoluem sob um tempo de referência fixo. Por 
exemplo, semínima = 56 (compasso 3-12), semínima = 46 
(compasso 12-15), semínima = 50 (compasso 19-27) e semínima 
= 60 (trecho final do movimento). Nestes casos, accellerandi e 
ritardandi são produzidos só pela escrita precisa de gradações 
rítmicas; 4, 5, 6, 7, 8, ou 8, 7, 6, 5, 4, por exemplo.   

2. Uma estrutura periódica, repetida nas quatro vozes, evolui por 
causa da mudança gradual do andamento. Por exemplo, as dez 
semicolcheias utilizadas no compasso 18 e a primeira metade do 
19, e as dezesseis fusas tocadas nos compassos 27, 28 e 29. 
Nesses casos, o accelerando não é produzido pela escrita de 
estruturas que evoluem seguindo a forma de uma gradação. O 
accelerando é produto de uma gradação aplicada sobre o próprio 
tempo de referência. No primeiro exemplo, trata-se da passagem 
de semínima = 46 para semínima 50 (esta mudança já estava em 
curso antes de aparecem as dez semicolcheias em todas as 
vozes). No segundo exemplo, trata-se da passagem de semínima 
= 50 para semínima = 60.  

3. Existe uma evolução gradual tanto do tempo de referência quanto 
das próprias estruturas rítmicas. Por exemplo, nos compassos 15-
19 há um aumento gradual do tempo de referência que vai de 
semínima = 46 para semínima = 50. Esta aceleração no 
andamento ocorre paralelamente à seguinte evolução das 
estruturas: 7, 7-8, 7-8-9, 7-8-9-10, 8-9-10, 9-10, 10, 10, 10, 10 (até 
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os primeiros 5 ataques). Em resumo, a  gradação ascendente do 
andamento fica superposta a uma evolução das estruturas 
rítmicas que segue a forma de duas gradações contrárias, 
primeiro uma ascendente (7, 7-8, 7-8-9,  7-8-9-10) e depois uma 
descendente (8-9-10, 9-10, 10). Note-se, na Figura 4, que este 
processo pode ser representado como uma espécie de "escada" 
inclinada (os degraus não são paralelos ao "chão"). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Em relação aos assuntos mais importantes tratados neste artigo é 

preciso fazer as seguintes conclusões.  
O processo rítmico é guiado por uma evolução gradual do material 

em jogo. Neste sentido, conceitos tais como "proximidade", variação mínima 
("o mesmo que não é o mesmo") ou gradação são centrais para entender 
essa evolução. A escolha de estruturas rítmicas e de tempi próximos revela 
justamente essa busca pelo infinitesimal, pelo continuum. A evolução, ao ser 
gradual, gera confusão na percepção. Isto acontece pois já não é possível 
separar ou delimitar claramente os elementos constitutivos do processo. 

A união entre a gradação e os limiares da percepção são, em Ligeti, 
uma constante de toda sua música micropolifônica. No movimento 
analisado, foram realizadas relações entre momentos diferentes do discurso. 
Essas análises mostraram que embora a técnica composicional seja 
basicamente a mesma (a evolução gradual das estruturas rítmicas), a 
relação com a percepção pode mudar significativamente. Nesse sentido, foi 
apontada a relação com o limiar de fusão temporal, de 20 ataques por 
segundo, como medida aproximada de referência para o ouvido humano - 
evidentemente, esse número não deve ser entendido de forma literal e sim 
aproximada, pois depende de fatores humanos (não só a questão fisiológica 
mas também a influência das competências musicais do ouvinte, da cultura) 
e musicais (a relação harmônica e intervalar, a instrumentação, etc.). 

Finalmente, foram analisados os procedimentos utilizados nas 
gradações rítmicas (representados na Figura 4). Neste sentido, concluímos 
que existem as três estratégias básicas seguintes:  

1) as estruturas evoluem sob um tempo de referência fixo;  
2) uma estrutura periódica, repetida nas quatro vozes, evolui por 

causa da mudança gradual do andamento;  
3) tanto o tempo de referência quanto as estruturas rítmicas evoluem 

de forma gradual.  
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Semelhanças e distanciamentos entre 
John Cage e Arnold Schoenberg: uma 
análise composicional da obra Six Short 
Inventions 
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Resumo: Neste trabalho apresentamos uma análise da obra Six 
Short Inventions do compositor norte-americano John Cage (1912-
1992). A obra composta em 1934 é pertencente ao primeiro período 
composicional do compositor, denominado por Solomon (1998, 
2002) Período de Aprendizagem (1932-1938). A análise musical é 
feita a partir da investigação dos processos composicionais, 
abordando aspectos formais e estruturais da obra. Desta forma, 
procuramos revelar detalhes a respeito da estética de Cage durante 
seus primeiros anos como compositor e da influência que seu 
professor, Arnold Schoenberg, exerceu sobre suas obras. O estudo 
de sua produção inicial revela o surpreendente início de sua 
carreira, caracterizada por uma estética radicalmente diferente 
daquela através da qual ele viria se consagrar décadas mais tarde.  
Palavras-chave: Six Short Inventions. John Cage. Arnold 
Schoenberg.  Análise musical. Twenty-five-note. 
 
Title: Six Short Inventions by John Cage: a compositional analysis. 
Abstract: This article presents an analysis of Six Short Inventions 
of American composer John Cage (1912-1992). Composed in 1934, 
it belongs to the first compositional period of the composer, called 
by Solomon (1998, 2002) Apprenticeship Period (1932-1938). The 
musical analysis is carried out from the investigation of 
compositional processes, approaching formal and structural aspects 
of the work. Thus, we seek to reveal details about the aesthetics of 
Cage during his first years as composer and of the influence that his 
professor, Arnold Schoenberg, exerted on his works. The study of 
his early production reveals the surprising beginning of his career, 
characterized by an aesthetics radically different from that through 
of which would establish decades later. 
Keywords: Six Short Inventions. John Cage. Arnold Schoenberg. 
Musical Analysis. Twenty-five-note. 

  

Introdução 
John Cage, durante os anos de 1932-1992, compôs um grande 

número de obras para as mais diversas formações instrumentais. Tais obras 
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apresentam formas, poéticas, técnicas e notações bastante contrastantes. 
Estas transformações, nem sempre lineares, apontam para um 
amadurecimento composicional em que coexistem rupturas e continuidades. 
Assim, segundo a definição de Solomon (1998, 2002), a trajetória de Cage é 
dividida em cinco períodos composicionais: Período de Aprendizagem (1932-
1938), Período Romântico (1938-1950), Acaso e Indeterminação (1951-
1969), Palavras e Ambientes (1970-1987) e Período Numérico (1987-1992).1  
Cada um destes períodos é caracterizado por mudanças no pensamento 
estético-filosófico do compositor e ainda por desenvolver diferentes técnicas 
composicionais. 

Neste trabalho apresentamos uma análise de Six Short Inventions 
(1934), obra pertencente ao Período de Aprendizagem. A análise musical é 
realizada a partir da investigação dos processos composicionais da obra, 
abordando aspectos formais e estruturais. Desta forma, procuramos revelar 
detalhes a respeito da estética de Cage durante seus primeiros anos como 
compositor, que, de acordo com Guessford (2004), é um período 
negligenciado por muitos autores por ser considerado “prematuro”.2 
Entretanto, o estudo de sua produção inicial revela o surpreendente começo 
de sua carreira, caracterizado por uma estética totalmente diferente daquela 
através da qual ele viria se consagrar décadas mais tarde. 

1. Período de Aprendizagem (1932-1938) 
Em sua produção literária, John Cage narrou algumas de suas 

experiências vividas com Arnold Schoenberg. Uma passagem remonta ao ano 
de 1934: Cage aproxima-se de Schoenberg com o intuito de estudar 
composição e Schoenberg lhe pergunta se é possível pagar pelas aulas:  

’Eu disse a ele que não havia qualquer possibilidade, porque eu não 
podia pagar-lhe nada. Ele então me perguntou se eu estava 
disposto a dedicar a minha vida à música e eu disse que estava. 
[Schoenberg respondeu] ‘Nesse caso, eu vou lhe ensinar de graça.’ 
(CAGE apud JOHNSON, 2010, p. 48, tradução nossa).  

Assim, Cage estudou com Schoenberg por aproximadamente dois 
anos. O Período de Aprendizagem é caracterizado pela utilização de técnicas 
                                                
1 Solomon (1998, 2002, tradução nossa): Apprenticeship Period (1932-1938), Romantic 
Period (1938-1950), Chance & Indeterminacy (1951-1969), Words and Environments (1970-
1987) e Number Period (1987-1992). 
2 “O período das composições de Cage antes de 1951 é chamado de ‘prematuro’. 
Tradicionalmente, os trabalhos estudantis ou imaturos geralmente representam o período 
inicial da produção de um compositor. Estas primeiras obras não são representativas da 
produção posterior do compositor e por isso, contêm pouca ou nenhuma importância para os 
estudiosos.” (GUESSFORD, 2004, p. 4, tradução nossa). 
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derivadas da composição dodecafônica e ainda por desenvolver o método 
twenty-five-note.3  

Twenty-five-note é um princípio composicional que limita o material 
musical a um intervalo de duas oitavas (subdivididas em semitons), isto é, um 
intervalo de 25 notas. Em cada voz soam as 25 notas sem repetição. Uma vez 
que um ciclo é completado, outra apresentação se inicia e assim por diante 
ao longo de toda a peça. 

Lembro-me muito pouco dos meus primeiros esforços na 
composição, exceto que eles não tinham apelo sensual e nenhum 
poder expressivo. Eles foram derivados de cálculos de natureza 
matemática, e esses cálculos eram tão difíceis de executar que os 
resultados musicais eram sempre extremamente curtos. (CAGE 
apud PRITCHETT, 1993, p. 6, tradução nossa). 

“Eu expliquei a Stravinsky que, estudando com Schoenberg, [eu] tinha 
me tornado um sectário: pró-Schoenberg, pró-cromatismo.” (CAGE, 1985, p. 
44). Apesar de muito semelhante ao dodecafonismo, a proposta de Cage tinha 
suas diferenças. Este não é um método serial, pois não consiste em uma 
ordenação de notas. As vozes podem prosseguir mais ou menos de forma 
independente com uma única restrição: “repetições das notas em áreas em 
que ocorre sobreposição de alturas [entre as vozes] são evitadas tanto quanto 
possível.” (PRITCHETT, 1993, p. 8, tradução nossa). 

Três peças foram compostas segundo essa técnica: Sonata for Two 
Voices (1933), Composition for Three Voices (1934), e Solo with Obbligato 
Accompaniment of Two Voices in Canon, and Six Short Inventions on the 
Subject of the Solo (1933-1934). Estas obras não possuem configuração 
instrumental determinada: Sonata for Two Voices, é composta para quaisquer 
dois ou mais instrumentos que abrangem os intervalos Dó4 – Dó6 e Dó3 – 
Dó4; Composition for Three Voices, escrita para qualquer três instrumentos 
que abrangem a seguinte extensão: Ré4 – Ré6, Lá4 – Lá5, Ré4 – Ré5; e Solo 
with Obbligato Accompaniment of Two Voices in Canon, and Six Short 
Inventions on the Subject of the Solo, para qualquer três ou mais instrumentos 
que abrangem os intervalos de Sol3 – Sol5. “A instrumentação não é 
importante, desde que as especificações da tessitura sejam respeitadas; e 
pode ser variada, se desejado, entre qualquer conjunto de barras duplas.” 
(REVILL, 1992, s.p., tradução nossa). 

Utilizada por Cage (1934, p. 1) como parte final da obra Solo with 
Obbligato Accompaniment of Two Voices in Canon, and Six Short Inventions 

                                                
3 Termo utilizado por Pritchett, 1993. 
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on the Subjects of the Solo, Six Short Inventions, é composta de seis 
invenções4 curtas com formação em trio. Em 1958, com a ajuda de David 
Tudor, a obra foi orquestrada. A configuração instrumental se deu da seguinte 
maneira: Invenção 1: trompete, viola e viola; Invenção 2: clarinete, viola e 
viola; Invenção 3: clarinete, viola, violoncelo; Invenção 4: flauta, viola e viola; 
Invenção 5: flauta, clarinete e trompete; e Invenção 6: flauta, violino e viola. A 
nova versão foi publicada pela Henmar Press em 1958. 

2. Arnold Schoenberg e John Cage  
Six Short Inventions é fortemente associada ao dodecafonismo, 

fazendo-se clara a influência de Schoenberg em Cage.5 Para Nicholls,  

o que Schoenberg ensinou a Cage foi que a estrutura é uma 
necessidade fundamental da composição musical. A dificuldade [de 
Cage] encontra-se na insistência de Schoenberg de que esta 
estrutura seja baseada em considerações harmônicas. (NICHOLLS, 
1999, p. 217, tradução nossa). 

Durante os anos com Schoenberg, Cage nunca estudou o método de 
composição serial e sim contraponto e harmonia (PRITCHETT, 1993, p. 10). 
De acordo com Bernstein (2002, p. 17) Schoenberg não se preocupava com 
o gênero musical lecionado e sim com a técnica, expressividade e integridade, 
em suma, a organização do material composicional. 

Muitas vezes um jovem que quer estudar comigo, espera ser 
apresentado ao modernismo musical. Mas ele sofre uma decepção. 
Porque, em suas composições, eu frequentemente reconheço a 
ausência de uma base adequada. Especificamente investigando, eu 
desvendo a causa: ‘Se você quer construir um avião, você arriscaria 
inventar e construir cada detalhe do qual ele é composto, ou seria 
melhor primeiro tentar reconhecer o que todos os homens 
projetaram antes de você?’ (SCHOENBERG apud NEFF, 2014, p. 
455, tradução nossa). 

                                                
4 O termo invenção, em sua acepção barroca (que se justifica também pela aplicação do 
termo Obbligato), refere-se a peças curtas, sem grandes relações entre si. “Geralmente uma 
peça curta vocal ou instrumental sem muitas características especiais de definição para além 
da novidade de material ou forma”. (CALDWELL, 2001). 
5 Hicks (1990), discute os problemas em estudar a relação entre estes dois compositores: 
“Primeiro, as lembranças de Cage (e outros) sobre este período foram fragmentadas e 
dispersas. Em segundo, as cronologias que tratam de Cage na década de 1930, às vezes, 
conflitam. Terceiro, a falta de documentação contemporânea para estes estudos. Em quarto 
lugar, o próprio Schoenberg era mais ou menos silencioso sobre o assunto; sua atitude em 
relação a Cage foi relegada a uma única observação, amplamente difundida por Cage, no 
sentido de que Schoenberg chegou a considerar Cage seu pupilo americano mais importante 
‘um inventor, um gênio.’” (HICKS, 1990, p.125, tradução nossa). 
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Schoenberg foi em grande parte autodidata e sua experiência pessoal 
influenciou diretamente seu papel como professor. De acordo com Neff, 

Schoenberg viu o ensino da composição como um meio para 
despertar o próprio senso de expressão de seus alunos, de formá-
los para apresentar seus próprios pensamentos dentro das técnicas 
da tradição europeia; eles iriam tanto aprender a comunicar suas 
próprias ‘ideias’ de maneira pessoal e, inversamente, também 
poderiam aprender a ‘extrair a lógica’ e as ideias de trabalhos 
alheios ‘puramente a partir do modo como soam’. (NEFF, 2014, p. 
457, tradução nossa). 

Para Schoenberg o desenvolvimento de um pensamento 
composicional não se aplicava somente à música clássica europeia, mas 
também a um pensamento ligado às mudanças históricas e estilísticas 
importantes para o desenvolvimento de uma arte contemporânea. 
“Schoenberg era um modelo para Cage – quase um herói.” (PRITCHETT, 
1993, p. 9). Entretanto, de acordo com Pritchett (1993, p. 9), o professor 
parece nunca tê-lo considerado um compositor. Contudo, não demorou para 
Schoenberg perceber que a sensibilidade e o valor musical de Cage não eram 
necessariamente centrados na composição de tradição europeia: “’Cage 
estava mais interessado em sua filosofia do que na aquisição de suas 
técnicas.’” (SCHOENBERG apud HIGGINS apud NEFF, 2014, p. 455, 
tradução nossa). 

Mas até que ponto Schoenberg exerceu influência sobre Cage? De 
acordo com Hicks (1990, p. 135) Cage admitia que, apesar das radicais 
transformações que suas composições sofreram com o passar dos anos 
(mesmo após 1938) e o seu desenvolvimento estilístico o levou em direção a 
uma estética que pode ser considerada a antítese do sistema serial, ele que 
sempre se considerou fiel a Schoenberg. A justificativa de Cage fundamenta-
se no uso rigoroso e sistemático de métodos que utilizam o acaso, como por 
exemplo, o I Ching. Portanto, “Schoenberg não só proporcionou a Cage uma 
base sólida no passado, como também desempenhou um papel essencial na 
formação da visão de um jovem compositor do futuro.” (BERNSTEIN, 2002, 
p. 40, tradução nossa). Feldman sugere que “o trabalho de Cage foi a 
extensão lógica de Schoenberg – uma expressão da ‘variação em 
desenvolvimento’ ao longo da vida.” (FELDMAN apud HICKS, 1990, p. 125, 
tradução nossa). 

3. Six Short Inventions (1934) 
Six Short Inventions é composta por meio do método twenty-five-note. 

Como explicado anteriormente, o método principia com um intervalo de duas 
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oitavas cromáticas. Não há ordenação. A repetição de um ciclo de 25 notas 
só pode ser introduzida depois que todas as notas do ciclo anterior forem 
tocadas. Uma vez tocadas, outra apresentação se inicia e assim por diante, 
ao longo da peça. Logo, toda altura de nota encontrada em Six Short 
Inventions encontra-se na extensão Sol2 – Sol4 (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 - Extensão de twenty-five-note em Six Short Inventions 

O ciclo de 25 notas não só determina as alturas, mas é também um 
elemento estrutural. Em cada uma das seis invenções de Six Short Inventions 
o ciclo 25 notas é apresentado duas vezes por instrumento. Se considerarmos 
cada ciclo uma microunidade, podemos perceber que Cage constrói a obra 
apoiando-se no número seis: seis é o nome da peça, seis são as invenções, 
seis são as microunidades, seis é o número de vezes que Cage apresenta o 
ciclo por invenção. (Fig. 2). 

O fato da identidade entre o número de compassos e o número de 
partes, ou, em outras palavras, a existência de uma raiz quadrada 
do todo, é um sine-qua-non essencial, revela o desejo de refletir o 
grande no pequeno e o pequeno no grande. (CAGE, 1948, p. 11, 
tradução nossa).  

 

 
Fig. 2 – Análise da construção estrutural da obra Six Short Inventions composta 

a partir do método twenty-five-note e apoiada no número 6  

A sexta invenção conta com uma estrutura diferente das demais. Além 
dos dois ciclos apresentados por cada instrumento, Cage insere uma coda. A 
coda constitui um ciclo de 25 notas e mais algumas notas pertencentes à série 
de duas oitavas (Sol3 – Sol5). Estas notas não completam um ciclo quando 
analisadas de maneira independente a cada instrumento (leitura horizontal), 
mas quando analisadas de maneira orquestral (leitura vertical) sim, com 
exceção de três notas: Dó4, Ré@ 4 e Si4.  “Esta coda funciona como um término 
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tanto para este movimento, como, por conta da sua colocação no final do 
trabalho, para toda a obra.” (GUESSFORD, 2004, p. 12, tradução nossa). (Fig. 
3, 4 e 5). 

 

 
Fig. 3 – Análise horizontal do ciclo de 25 notas a partir do método de 

composição twenty-five-note - Six Short Inventions, 6ª invenção, flauta 

 

 
Fig. 4 – Análise horizontal do ciclo de 25 notas a partir do método de 

composição twenty-five-note - Six Short Inventions, 6ª invenção, violino 

 

 
Fig. 5 - Análise horizontal do ciclo de 25 notas a partir do método de 

composição twenty-five-note - Six Short Inventions, 6ª invenção, viola 
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Como mencionado, há duas maneiras de utilizar a técnica twenty-five-
note: horizontal e verticalmente. A Figura 6, apresenta a análise do uso do 
ciclo de 25 notas no aspecto vertical (forma orquestral) dos compassos 1 – 4 
da 6ª invenção de Six Short Inventions. (Fig. 6). 

 

 
Fig. 6 - Análise vertical do primeiro ciclo de 25 notas a partir do método de 
composição twenty-five-note -  Six Short Inventions, 6ª invenção, c. 1 – 4 

De acordo com Guessford (2004, p. 62-63), Cage utiliza em Six Short 
Inventions o ciclo de 25 notas no aspecto vertical seis vezes por invenção, 
com exceção da sexta invenção que possui dez ciclos de 25 notas + coda. 
(Fig. 7). 

 

 
Fig. 7 - Análise vertical dos ciclos de 25 notas a partir do método de 

composição twenty-five-note dos ciclos - Six Short Inventions, 6ª invenção. 
Fonte: (GUESSFORD, 2004, p. 63, tradução nossa). 

Em For the Birds, o compositor explica de que maneira ele controla a 
polifonia entre as vozes: “’Eu me esforço para manter distâncias muito 
grandes entre as repetições de cada altura de nota; eu considerei a oitava da 
nota ‘x’ como uma nota diferente ‘y’, e não como a oitava da referida nota 
‘x’...’” (CAGE, 1995, p. 72, tradução nossa). Cage não utiliza a noção de 
equivalência de oitava e dispensa as manipulações motívicas tradicionais do 
sistema dodecafônico, como retrógrado, inversão e retrógrado da inversão. 
Ele apenas repete o ciclo através da variação do posicionamento das notas, 
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colocando repetições tão longe quanto possível uma das outras. O método 
utilizado por Cage “traz uma abordagem muito mais livre da técnica serial.” 
(PATTERSON, 2002, s.p., tradução nossa). 

A obra, que faz uso da notação tradicional, traz algumas instruções 
no prefácio: “Embora as partes usem acidentes convencionais, a partitura usa 
apenas bemóis (sem sustenidos ou bequadros), estes aplicados somente às 
notas diretamente precedidas pelos mesmos.” (CAGE, 1963, p. 1, tradução 
nossa). Na figura abaixo, podemos perceber que em: (a) – há duas colcheias, 
que, embora ligadas, possuem indicações individuais de bemóis. Caso não 
houvesse acidente na segunda colcheia, teríamos Sol$; em (b) – somente o 

primeiro Si é bemol, enquanto que o segundo se torna automaticamente 
natural, sem o uso do bequadro. O uso singular que Cage faz da notação 
tradicional, até então fortemente associada ao sistema tonal, mostra sua 
procura por uma adequação desta às suas novas necessidades 
composicionais. (Fig. 8). 

 

 
Fig. 8 – Análise do uso de acidentes na notação musical de Six Short 

Inventions, 6ª invenção, c. 1 – 4 

Uma outra característica é encontrada nas obras compostas por meio 
de twenty-five-note: a ausência de indicações de acentos, fraseados, 
dinâmica e instrumentação. 

Do ponto de vista da gênese estilística de Cage, segundo Pritchett, 

Seria um erro atribuir demasiada importância a estas peças. 
Parecem ser estudos em contraponto, cuja preocupação é a altura 
de notas e arranjo rítmico - não trazem instrumentação, marcações 
de dinâmicas, fraseado ou marcas de expressividade. [...] As 
complexidades rítmicas são desconcertantes, e as partes estão 
cheias de saltos amplos e difíceis. O contraponto é inexoravelmente 
dissonante; é como se todas as combinações verticais de vozes 
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estivessem dispostas em segundas e sétimas. (PRITCHETT, 1993, 
p. 8, tradução nossa). 

Segundo Patterson e Guessford, Pritchett “desnecessariamente 
desvaloriza as aproximadamente setenta obras não-casuais compostas entre 
1933 e 1951 [ao considerá-las] como pouco mais do que um aquecimento 
preliminar.” (PATTERSON apud GUESSFORD, 2004, p. 2, tradução nossa). 
Entretanto, percebemos que o envolvimento de Cage com as obras 
compostas no Período de Aprendizagem não permite que estas sejam 
consideradas “apenas um interesse passageiro.” (PRITCHETT, 1993, p. 6, 
tradução nossa). As obras deste período contêm elementos composicionais 
que foram desenvolvidos anos mais tarde, como a técnica micro-macrocosmic 
form6.   “’O que eu escrevi’ lembra Cage, ‘embora soasse organizado, não era 
agradável de se ouvir.’” (CAGE apud PRITCHETT, 1993, p. 8, tradução 
nossa). 

Considerações finais 
A partir desta análise, percebemos que Cage trabalhou intensamente 

a partir das ideias composicionais de Schoenberg, afirmando décadas mais 
tarde: “em todas as minhas peças entre 1935 e 1940, eu tinha as aulas de 
Schoenberg em mente.” (BERNSTEIN, 2002, p. 29, tradução nossa). Neste 
período Cage abandona os paradigmas pré-estabelecidos da tonalidade e 
constrói segmentos motívicos baseados em uma estrutura intervalar de duas 
oitavas, formando conexões entre estes segmentos através da utilização de 
twenty-five-note e suas variações. 

Porém, diferentemente de Schoenberg, Cage evitou um método de 
composição rigoroso, baseado nas técnicas de inversão, retrogradação e 
retrógradação da inversão. Insatisfeito com os processos composicionais 
excessivamente racionais, o compositor optou por um método livre dentro de 
suas restrições. Em Griffiths (apud GUESSFORD, 2004, p. 9, tradução 
nossa), Cage admite “’que seu plano [twenty-five-note] não foi rigorosamente 
levado a cabo...’” 

A frustração do compositor com o uso de operações matemáticas nos 
processos composicionais mostrou quais caminhos não deveria seguir e 
revelou perspectivas composicionais que seriam plenamente desenvolvidas 
anos mais tarde.  

                                                
6 O método composicional micro-macrocosmic form determina a organização de grandes e 
pequenas estruturas rítmicas. Este método é característico do segundo período 
composicional de Cage, Período Romântico (1938-1950) e utilizado, principalmente, em 
obras para instrumentos de percussão. 
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Como fizera Schoenberg, Cage continua a insistir na legitimidade 
de seu trabalho, para validá-lo, apelando para sua genealogia: 
como Brahms é para Schoenberg, Schoenberg é para Cage. Esta 
afirmação artística de linhagem - e, portanto, de continuidade na 
variação - pode ser, no final, o principal legado dos estudos de Cage 
com Schoenberg. (HICKS, 1990, p. 135, tradução nossa). 

O Período de Aprendizagem deixa claro que, por meio dos estudos 
com Schoenberg, Cage procurou desde cedo estabelecer um estilo musical 
próprio e manteve-se determinado a buscar o reconhecimento como 
compositor, ainda que se espelhando em seu mestre. Tal reconhecimento 
viria décadas mais tarde, através de uma estética musical baseada em 
operações de acaso. 
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