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Resumo
Estudo comparativo em progresso que visa examinar possíveis ambiguidades entre a per-
cepção do ritmo musical do ponto de vista da neurociência e estruturas utilizadas inten-
cionalmente na construção musical por compositores e arranjadores, explicitadas em
partituras e gravações. Com base no conceito neurocientífico de beat induction, associado
a partituras e gravações, apresenta um estudo da compreensão do pulso através da per-
cepção. Na conclusão, demonstra a viabilidade  da aplicação do modelo de regras de
preferência na dedução do beat musical.
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Introdução
O estudo da percepção do ritmo musical é parte de um corpus de pesquisa que desde
o século XIX, com os trabalhos pioneiros de Helmholtz, vem cada vez mais se apre-
sentando como uma área interdisciplinar, recorrendo a outras áreas do conheci-
mento para a construção de um per!l da percepção humana dos sons. A tentativa
de se explicar as sensações subjetivas de consonância e dissonância, por exemplo,
moveu parte da pesquisa sobre a psicologia do som, que recorreu não somente a fa-
tores genéricos cognitivos, mas também aos mecanismos sensórios auditivos, tendo
reunido fatores culturais presentes na percepção. Nesse contexto, à medida que são
estudadas relações entre questões da recepção do fenômeno sonoro e as propriedades
físicas dos sons, foi surgindo a denominação psicoacústica (Parncutt "#$#: "#).
Outra importante referência utilizada é a psicologia. Nesse campo, destacamos a
orientação de um modelo de percepção das alturas dos sons na musica ocidental por
princípios da Gestalt, em que os mesmos princípios gestálticos anteriormente apli-
cados à percepção visual (princípios de agrupamento: proximidade, similaridade,
good continuation e common fate) podem ser analogamente voltados à percepção
auditiva (Shepard, "###: %&-%'). 
A busca por modelos computacionais de reconhecimento sonoro levou ao estudo
da percepção auditiva humana também na questão da rítmica musical, objeto de
nosso estudo. Havia a convicção de que a habilidade de reconhecer e sincronizar rit-
mos seria uma capacidade exclusiva dos seres humanos, sujeita a uma seleção natural
exercida pela cultura, inclusive através da atividade musical. Até que neurocientistas
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realizaram experiências demonstrando existir esta habilidade presente também em
animais (Patel &(($). Assim, constatou-se que haveria algo maior na percepção re-
lacionado ao reconhecimento e à sincronização de ritmos.

A percepção do ritmo musical
)uando se fala em ritmo, a palavra refere-se ao tempo de espera entre a ocorrência
de um fenômeno e sua respectiva repetição. Em termos musicais, falamos não so-
mente da variação de eventos sonoros no tempo, mas também da mínima unidade
de tempo (implícita ou explícita) de onde esses eventos sonoros também podem ser
múltiplos de alguma maneira. 
A  essa capacidade de identi!car e sincronizar movimentos rítmicos com o pulso de
um trecho musical vem sendo fortalecido o uso da expressão beat induction! que
signi!ca a indução da percepção métrica do ritmo, com seus tempos acentuados ca-
racterísticos (Desain & Honing "###). Apesar de ser uma ferramenta cognitiva fun-
damental para a música, o conceito relacionado à expressão vem sendo mais
estudado por sua aplicação em modelos computacionais de reconhecimento de
ritmo do que por sua utilização no campo musical efetivamente.
Neurocientistas de  diversas tendências da área, chegaram a um consenso sobre seis
fatores (Temperley & Bartlette &((&), que orientam o processo de beat induction.
Estes fatores atendem a um modelo de regras de preferência:

• Preferência por beats que coincidem com ataques de notas; 
• Preferência por alinhar beats com as notas mais longas (para evidencia psicoló-

gica dessa a!rmação, ver Povel & Essens, "#$*);
• Preferência pela regularidade dos beats; 
• “Agrupamento”: tendência a considerar o beat forte no início de uma série de

notas que formam um grupo ou uma frase (Povel & Essens, "#$*);
• Harmonia: tendência a associar beats com os pontos de mudança na harmonia

(Temperley, &((");
• Paralelismo: termo usado para descrever o desenho de uma série de notas que se

repetem.  Em música, pode se referir a um arpejo ou a um ostinato, por exemplo
(ou ri!, seu equivalente na linguagem da música pop).

Tomando esses fatores de preferência como um modelo para a determinação da in-
dução do beat, chegamos ao propósito de analisar a percepção do relacionamento
entre a rítmica de superfície e o pulso de um trecho musical, comparando-a poste-
riormente à expressão da intenção do compositor ou arranjador, traduzida material-
mente na partitura ou na gravação. 
Nesse contexto, a perspectiva da análise musical a partir do acréscimo do conceito
beat induction se altera na medida em que o foco tende a se concentrar na instância

85



da recepção, ou seja, na percepção do ouvinte.
Além da análise de estruturas rítmicas percebidas, comparadas às suas respectivas
partituras, pretendemos confrontar gravações de versões da mesma música para es-
tilos diferentes. Entendemos que o processo de transposição de estilo musical, co-
mumente utilizado na música popular, além de demonstrar preferências de ordem
estética, pode revelar também, em alguns casos, diferentes modos de percepção do
ritmo.
Os trechos musicais pertencem ao grupo da música instrumental da tradição oci-
dental  de natureza tonal e a canção popular brasileira. A escolha desses grupos se
deve ao fato de representarem um repertório de grande conhecimento público, ou
seja, consideramos que se trata do material mais exposto ao fenômeno da recepção
que pretendemos estudar.

Análises de gravações comparadas a partituras
Pretendemos analisar alguns trechos musicais, reescrevendo-os ritmicamente e com-
parando-os com as respectivas partituras que os originaram. 
Seguindo a  estratégia de aplicar o modelo das regras de preferência, esperamos en-
contrar indícios da razão da aparente ambiguidade surgida da comparação entre o
modo como percebemos o ritmo dos compassos iniciais do primeiro movimento da
Sinfonia nº *, op. +,, em dó menor, de Beethoven (Figura ".") e a maneira utilizada
pelo compositor na estruturação de seu pensamento musical.

Figura 1.1 — Beethoven, Sinfonia nº *, op. +, em Dó menor: 
Allegro con brio (comp. "-*).

Sabemos, pela partitura, que o compositor explicitou sua construção musical de
modo binário. Porém, não é incomum percebermos a articulação rítmica do motivo
principal como quatro notas em uma estrutura ternária com repouso na quarta nota.
E essa percepção nos leva a conjeturar a respeito de um caráter ambíguo entre a emis-
são e a recepção da idéia rítmica proposta. Na abordagem dessa suposição, baseamos
nossa investigação, a partir das questões de ordem interpretativa e aplicando as seis
regras de preferência mencionadas anteriormente.

Que!ões interpr"#iv$
Gunther Schuller ("##,: "&&) analisou cerca de noventa gravações da )uinta Sin-
fonia e encontrou apenas nove maestros que regeram de modo a transmitir a per-
cepção do ritmo como ele foi escrito. Tal pesquisa demonstra que em noventa por
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cento das gravações o caráter ambíguo dos primeiros compassos foi valorizado por
maestros como Toscanini, Furtwängler, Abbado, Ashkenazy, Bernstein, Karajan e
Böhm, entre outros. Suas respectivas performances ainda mantinham a duvida em
relação à !gura de três notas do primeiro compasso representar auditivamente um
gesto não acentuado (anacruse)  ou uma !gura mais calcada no tempo forte. Esta-
riam eles interpretando equivocadamente a partitura de Beethoven? 
Veremos que alguns fatores decorrentes da própria escrita do compositor reforçam
a ambiguidade contida na interpretação e na recepção do trecho de cinco compassos
em questão.
Em primeiro lugar, o andamento extremamente rápido (mínima = "($), faz com
que cada beat se encontre contido dentro de um único compasso, praticamente ob-
rigando a regência em “um” (Schuller, "##, : ""(). Em segundo lugar, a própria es-
crita di!culta a perfeita articulação da anacruse do motivo que inicia o primeiro
movimento da obra e em seguida o apoio em uma nota longa com fermata (Figura
".&).

Figura 1.2 —   Beethoven, Sinfonia nº *, op. +, em Dó menor: 
Allegro con brio (comp. "-"(): grade orquestral.

Do ponto de vista da interpretação, a solução apontada por Schuller seria a ligeira
acentuação da segunda nota do motivo. É uma solução aparentemente simples, den-
tro dos preceitos da teoria musical tradicional, onde as cabeças de tempo são ligei-
ramente mais acentuadas e os tempos impares também, nas estruturas rítmicas
binárias ou quaternárias. 
Entretanto, esta atitude encontra difícil realização frente a outros fatores relativos
ao trecho, como o andamento extremamente rápido e o apoio quase que instantâneo
em uma nota longa com fermata.
Existem alguns aspectos a serem considerados:
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A cristalização de uma interpretação considerada importante em um período, passa
a ser referência. Então se por um lado o grande número de interpretações disponíveis
modernamente em gravações cristalizaram a realização ternária do motivo inicial,
fazendo desta prática uma referência, por outro lado poderíamos supor também que
Beethoven tinha consciência da ambiguidade rítmica contida em sua proposição de
escrita. 
O próprio desenvolvimento motívico desta Sinfonia demonstra uma transformação
da célula rítmica colocada explicitamente em compasso ternário no terceiro movi-
mento a partir do compasso "# (Figura ".%).

Figura 1.3 — Tema do %º movimento Allegro – )uinta Sinfonia de Beethoven –
Op.+,

Tal fato, propõe um leitura da ambiguidade do motivo original desta Sinfonia, uma
vez que o compositor retoma uma idéia inicial  e incorpora a nova possibilidade rít-
mica. Reforçando outro caráter possível dentro de seu discurso grandemente in-
-uenciado pelas idéias da retórica setecentista. 
Retórica esta que ao organizar as maneiras de convencer o interlocutor, estava pro-
fundamente preocupada com os efeitos da recepção das idéias sobre o público.
Como sabemos, estas preocupações são fundamentais para o pensamento musical
setecentista, que pensa a linguagem musical segundo a gramática (correção e clareza
do discurso) e a retórica (efeito persuasivo do discurso junto ao ouvinte).
Do ponto de vista das regras de preferência, esta estrutura – a !gura de três notas –
tende a induzir um tempo forte na cabeça da primeira nota (regra ") e a nota longa
tende a induzir outro beat (regra &). E pela regra ' (agrupamento) temos mais um
reforço na percepção do beat sobre a primeira das nota de !gura inicial de três notas
(Figura ".').

ou

Figura 1.4 — Duas hipóteses para os primeiros cinco compassos.
A estes indícios somam-se a falta de um referencial representando o silêncio na ca-
beça do primeiro tempo e o apoio nas fermatas dos compassos & e *.
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Anál%es comparad$ de gravações
Outra vertente de nosso trabalho, também aplicando o modelo de regra de prefe-
rência,  consiste em um estudo comparativo de versões da mesma canção, que re-
presentem a transposição de fronteiras culturais e / ou étnicas. Para tanto, tomamos
como exemplo a gravação original de Caetano Veloso da canção Beleza Pura, reali-
zada em "#,#, comparada à versão da mesma canção em gravação da Banda Skank,
de &(($.
À primeira vista, a comparação revela um fenômeno muito comum na canção po-
pular: a chamada “transposição de estilos”."
Temos então uma gravação realizada com a chancela do próprio autor em "#,# e
outra “transposta” para um estilo pop, bastante diverso em relação ao primeiro.
Em princípio, o procedimento não é novo e vem sendo realizado pelo menos desde
que a tradição da musica ocidental registra a passagem do renascimento do “cinque-
cento” italiano para o período Barroco como a era da consciência do estilo na musica
(Bukofzer, "#', : '). O tempo em que os compositores começaram a escrever musica
à maneira da prima ou seconda prattica,  submetendo melodias por exemplo, à ma-
neira determinada pela música eclesiástica ou ao estilo considerado moderno (da
melodia acompanhada), utilizando seus  respectivos procedimentos próprios de har-
monia, ritmo e instrumentação.
Em nossa visão, a transposição de estilo não constitui um procedimento meramente
técnico, mas revela a formação de um estilo de recepção auditiva, ou seja, conjetu-
ramos que a recepção auditiva do repertório seja modelada por um jogo entre duas
percepções distintas : a percepção do musicólogo e a percepção natural do ouvinte
(Nattiez "##(: "*'). O compositor enquanto musicólogo detém o conhecimento
de procedimentos e técnicas, ainda assim estaria sujeito à sua própria percepção na-
tural de ouvinte. Assim o procedimento revela uma “cópia” alterada pelo senso es-
tético e cultural de quem copia.
Seguindo esse raciocínio e aplicando o modelo das regras de preferência, nosso ob-
jetivo é analisar a maneira como as concepções rítmicas estão colocadas, nos dois
arranjos: 

". na concepção original do compositor
&. na concepção dos intérpretes

A neurociência prevê, ainda, que “nossa percepção é moldada por estímulos extrín-
secos e interpretação intrínseca, assim a experiência da percepção do ritmo, depende
da sua interpretação métrica, onde cada um ouve o beat” (Iversen &((#: *$). Nesse
sentido, a percepção envolve uma dimensão étnica. (Drake & Heni &((%). Sobre
esse último aspecto, podemos a!rmar que há considerável diferença de interpretação
métrica na comparação entre as duas concepções da mesma canção.
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Melodicamente existe importante diferença na sua articulação dentro do beat  de
cada versão. Enquanto na versão original de Caetano Veloso a melodia principal ini-
cia junto com o beat da seção rítmica com o agogô e o tambor rumpi (atabaque) e
terminando a primeira frase em tempo fraco (o.-beat) com a nota ré (Figura ".*
compasso "*), a versão da Banda /0120 posiciona a mesma frase iniciando em o.-
beat e terminando no beat do compasso seguinte (Figura ".+ compasso #-"(). 
A diferença entre a colocação rítmica de uma e de outra melodia representa uma
mudança signi!cativa na acentuação da letra cantada em relação aos outros instru-
mentos do arranjo. Em relação ao ritmo harmônico (articulação das mudanças dos
acordes que acompanham a melodia), a versão de Caetano Veloso antecipa a mu-
dança para o acorde de ré menor que acompanha o último ré da frase inicial (última
colcheia do compasso "*). Já na outra versão, a mudança para o acorde de ré menor
acontece no inicio do compasso seguinte em tempo forte, ou no beat. Como ocorre
tradicionalmente no rock e em grande parte do repertório da música popular.

Figura 1.5 —   Caetano Veloso, Beleza Pura (comp. "*-"$),
transcrição parcial do arranjo original.

Figura 1.6 — Beleza Pura, versão /0120 (comp. #-"%),
transcrição de melodia e bateria.

Nesse último quesito, Beleza Pura apresenta também uma “ base harmô-
nica simples em estrutura circular (sequencializada em DÓ / LÁm / RÉm / SOL,),
com destaque para os acentos rítmicos no contratempo.” (Tatit "##+: %(") 
A estes acentos rítmicos no contratempo, corresponde a função ritmo-harmônica
desempenhada pelo violão em !gura que representa a alteração rítmica da mesma
estrutura circular presente na introdução de Brejeiro de Ernesto Nazareth composto
em "$#%.
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Na !gura "., a articulação do violão é a mesma nas duas músicas, porém em Beleza
Pura ela aparece adiantada em uma colcheia fazendo com que na nova linha de
acompanhamento do instrumento, os acordes e a nota fundamental do baixo caiam
em o!-beat, ou seja fora da acentuação natural do compasso.

Figura 1.7 — transcrição das linhas de violão de Brejeiro e Beleza Pura
A nova con!guração faz com que o elemento acompanhador deste arranjo, mude
radicalmente seu caráter em relação ao outro composto por Nazareth. Este elemento
também atende parcialmente à regra de preferência + (paralelismo), por se tratar de
uma espécie de ostinato. Apresenta ainda caráter ambíguo, posto que posiciona a
fundamental do acorde sempre em antecipação aos tempos " e % considerados fortes
no compasso.

Conclusão
Pudemos demonstrar que algumas das possibilidades da aplcação do con-

ceito neurocientí!co de beat induction na análise de algumas estruturas musicais é
bastante válida na medida que desnuda algumas ambiguidades presentes na percep-
ção do ritmo musical. 
Esperamos encontrar mais ambiguidades no material rítmico da obra de Beethoven.
A diferença intercultural ou étnica surgida da comparação entre versões diferentes
de uma mesma canção ainda carece de aprofundamento, falta ainda esclarecer os
elementos étnicos presentes na concepção da gravação de Caetano Veloso, mas
aponta para a e!cácia do procedimento e no nosso entendimento, abre boas pers-
pectivas para próximas análises. 

!A não tradução da expressão beat induction se deve ao fato da noção de beat estar relacionada
ao metro, medida do número de pulsos que ocorre dentro de uma recorrência de acentos mais
ou menos regulares (Cooper & Meyer "#+(, '). O pulso representa mais uma unidade de
medida temporal mínima enquanto o beat, a acentuação desses pulsos dentro do compasso.  
"Denominamos transposição de estilo o procedimento em que uma canção popular é adap-
tada a outro contexto musical. Em nosso caso, a canção foi concebida originalmente sobre
padrões harmônicos e rítmicos próprios da cultura afro-baiana e dos seus músicos, tendo sido
posteriormente adaptada a procedimentos próprios da cultura pop e do rock da juventude
brasileira do início do século XXI. 
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