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Resumo: Este artigo discute um importante aspecto de um projeto de pesquisa em andamento, 
baseado nos princípios schoenberguianos de variação progressiva e Grundgestalt, a saber, a interação 
de suas duas principais ramificações, voltadas para estudos sistemáticos sob as perspectivas analítica e 
composicional. Iniciado com o objetivo de estabelecer de um modelo de análise de obras musicais 
construídas organicamente, a pesquisa produziu, além de diversos artigos publicados em periódicos e 
anais de eventos científicos (ALMADA, 2011a,b; 2012b; 2013a,b,g), um corpo conceitual, 
terminológico e de recursos gráficos que constituiu uma base para uma abordagem em sentido inverso, 
ou seja, voltada para a composição. Para tal propósito, foi criado o Sistema-Gr de composição musical 
(ALMADA, 2012a; 2013 c,d,e,f), adaptando os elementos  concebidos pelo modelo analítico para suas 
características e condições específicas. Além do desenvolvimento de uma série de ferramentas 
computacionais de auxílio à composição, a nova ramificação produziu novas concepções conceituais 
para a pesquisa, fundamentadas em referenciais teóricos extramusicais, realimentando o 
aperfeiçoamento do próprio modelo que lhe deu origem. O presente artigo sumariza os principais 
aspectos de ambas as abordagens e das várias reformulações sofridas, a partir de suas interações, 
destacando seus principais resultados. 
Palavras-chave: música organicamente construída; variação progressiva e Grundgestalt; interação 
entre análise e composição. 

 
 
Introdução 
 

Este artigo insere-se em um projeto de pesquisa em andamento que tem 
como objetivo básico a produção de estudos analíticos e composicionais a partir dos 
princípios da variação progressiva e da Grundgestalt, ambos elaborados por Arnold 
Schoenberg (1874-1951). O presente texto tem por finalidade essencial não apenas 
apresentar um breve retrospecto das etapas de realização projeto até o momento, 
como discutir a interação entre teoria (considerando as diversas fontes e áreas de 
conhecimento envolvidas) e sua aplicação prática, representada principalmente pela 
produção de trabalhos analíticos e de composições musicais. 
 
Os princípios da Grundgestalt e da variação progressiva 
 

Constituindo provavelmente as principais das muitas contribuições de 
Schoenberg para a teoria musical, os conceitos de variação progressiva 
(originalmente, developing variation) e Grundgestalt (configuração primordial, em 
uma possível tradução) foram concebidos tanto a partir da observação analítica da 
obra de seus declarados “grandes mestres” (Bach, Mozart, Beethoven e, 
especialmente, Brahms) quanto da própria prática do compositor, caracterizada pelo 
tratamento motívico apoiado em sofisticadas técnicas de variação.1 Sucintamente, 

                                                           
1 É possível associar ambos os princípios a uma concepção orgânica da criação musical, cujas bases 
conectam-se ao chamado Organicismo, corrente filosófico-científica cujas origens remontam a Platão e 
Aristóteles (FREITAS, 2012), mas que teve o apogeu durante o período romântico, especialmente entre 
os compositores austro-germânicos de tradição formalista, na qual Schoenberg se insere como 
autêntico continuador. 
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uma Grundgestalt consiste em um breve núcleo musical (ou uma semente, imagem 
que se associa perfeitamente à concepção organicista que deu origem ao conceito) 
que conteria potencialmente o material a ser empregado na construção de uma obra. 
A extração e modelagem de tal material seriam então realizadas através das técnicas 
de variação progressiva, resultando em um crescimento gradual e “concêntrico” (ou 
seja, do mais próximo ao mais remoto, em relação ao grau de similaridade com a 
origem), na produção de gerações de variantes. A partir disto, é possível, então, 
considerar que a distinção entre obras, por assim dizer, mais e menos orgânicas 
residiria basicamente na extensão do processo derivativo e na economia de material 
(e, consequentemente, no grau de coerência obtido). Em outros termos, em uma obra 
musical maximamente orgânica, toda sua substância derivaria da origem – a 
Grundgestalt –, mesmo as ideias contrastantes (que ocupariam necessariamente os 
pontos mais distantes do círculo de variações em relação ao centro referencial). 
Embora tal concentração de material possa ser concebida apenas como idealização do 
processo, é possível constatar que certos compositores aproximam-se 
consideravelmente desse modelo na realização de algumas obras, notavelmente, 
Beethoven, Brahms, Schoenberg e Berg. 

 
O projeto de pesquisa 
 

Buscando justamente encontrar meios para analisar sistematicamente tais 
tipos de obras musicais, ou seja, aquelas construídas a partir de ambos os princípios 
schoenberguianos, iniciei em 2011, como coordenador, um projeto de pesquisa 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ. A pesquisa parte de 
uma premissa básica: a existência de uma divisão no processo derivativo entre dois 
planos de operação, um abstrato e o outro concreto. Por hipótese, o plano abstrato 
seria acessível apenas pela mente do compositor, mas os eventos que nele ocorrem 
poderiam ser deduzidos pelo analista a partir da observação criteriosa de seus 
reflexos na “realidade” musical, ou seja, no plano concreto, representado em última 
instância pela partitura. O processo derivativo abstrato é, por definição, atemporal 
(não obedecendo à linearidade dos eventos, ao contrário do que ocorre no plano 
concreto) e pode ser realizado em domínios musicais isolados e independentes 
(contornos intervalares, rítmicos, contextos harmônicos etc.). A Figura 1 esquematiza 
as operações derivativas em ambos os planos, por intermédio de um exemplo musical 
simples. 

 
Fig.1: Esquema dos processos derivativos realizados nos planos abstrato (a) e concreto (b) 
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 A principal distinção entre eles é a existência de uma etapa preliminar no 
plano abstrato, relacionada ao processo de abstração do domínio referencial.2  

Os desdobramento desta pesquisa, concisamente descritos nas próximas 
seções deste artigo, têm como ponto de interseção, além da fundamentação nos 
princípios schoenberguianos, uma estreita associação com o pressuposto da  
dualidade abstrato-concreto. 
 
Estágio 1 – Modelo analítico (versão inicial) 
 
 Realizado entre 2011 e 2013, consistiu no gradual estabelecimento e 
consolidação de conceitos, simbologia, terminologia e recursos gráficos com 
finalidade de permitir análises sistemáticas de obras musicais construídas 
organicamente. Denominado Modelo de Análise Derivativa (daqui em diante, AD), 
subdividiu-se em duas abordagens básicas, de acordo com os propósitos que se 
apresentaram: (1) análise derivativa temática, voltada para o reconhecimento de 
relações entre os temas de uma dada obra musical e sua Grundgestalt, buscando 
ainda evidenciar processos de variação progressiva em suas construções;3 (2) análise 
derivativa estrutural, que pretende examinar a influência do emprego de processos 
derivativos na estruturação de uma composição, com a ajuda de adaptações de 
aspectos da análise schenkeriana.4  
 Em sua fase inicial, a consolidação do AD foi direcionada aos processos 
derivativos no plano abstrato. Em suma, é possível estabelecer a seguinte sequência 
de etapas empregadas na preparação do trabalho analítico de uma dada obra musical: 
 

[1] Identificação da Grundgestalt – é um procedimento relativamente longo e 
trabalhoso, pois requer do analista uma considerável familiaridade com o 
objeto de estudo, bem como uma observação atenta e criteriosa dos possíveis 
desdobramentos da ideia básica, a partir dos eventos presentes na partitura 
(cujas origens devem ser, portanto, rastreadas até a origem). Desnecessário 
dizer que existe, normalmente, uma grande margem de subjetividade 
envolvida nessa etapa, podendo resultar em interpretações distintas de análise 
para análise da mesma obra; 

[2] Segmentação da Grundgestalt em componentes independentes, caso estes 
tenham nitidamente repercussões derivativas no decorrer da peça; 

[3] Abstração dos componentes (em geral, considerando os domínios intervalar e 
rítmico); 

[4] Proposição (hipotética) de variantes abstratas e de seus eventuais 
desdobramentos, visando fornecer uma base para a etapa seguinte; 

[5] Identificação das variantes concretas (ou seja, resultantes da combinação de 
variantes abstratas) na partitura, o que corresponde à análise derivativa 
propriamente dita.  

 
A versão inicial do AD apresentava alguns problemas e limitações que 

seriam posteriormente contornados através de aperfeiçoamentos, levando à 
elaboração da versão atual (ver mais adiante). Entretanto, seu corpo conceitual serviu 

                                                           
2 Embora, em tese, diversos parâmetros musicais possam ser considerados como domínios para 
derivação abstrata, na prática observa-se a predominância de dois tipos: os contornos intervalar e 
rítmico, sequências de, respectivamente, intervalos e durações. Para as convenções algébricas e 
gráficas atualmente adotadas para identificação deste e dos demais elementos do modelo analítico, ver 
MAYR & ALMADA (2014). 
3 Para estudos analíticos relacionados a esta abordagem, ver ALMADA (2011a, 2011b). 
4 ALMADA (2013b, 2013f). 
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de base para nova ramificação da pesquisa, a partir de uma estratégia em engenharia 
reversa, ou seja, com o estabelecimento das necessárias condições para a composição 
sistemática a partir dos princípios de variação progressiva e Grundgestalt.  

 
Estágio 2 – Sistema-Gr 
 

A abertura de tal ramificação aconteceu em meados de 2012, com a criação 
do Sistema-Gr (S-Gr) de composição musical, cuja finalidade essencial é promover a 
produção sistemática de variantes a partir de uma célula musical básica, visando 
primordialmente uma construção maximamente orgânica e econômica (ou seja, com 
todo o material provindo da célula referencial). A partir de tais propósitos, tornou-se 
evidente que a tarefa somente seria exequível com ajuda de ferramentas 
computacionais. Foram então iniciadas pesquisas voltadas para a programação de 
algoritmos e funções destinadas ao processo derivativo, uma longa fase que resultou, 
após inúmeras tentativas, retomadas e aperfeiçoamentos, em um grupo de aplicativos 
computacionais que formam o assim chamado complexo geneMus (gM). Os 
aplicativos (ou módulos) obedecem a uma organização sequencial e complementar, 
sendo em número de quatro. Resumidamente, suas funções são as seguintes: 

 
[1] A partir da ideia básica, produção paralela de variantes abstratas, 

considerando os domínios intervalar e rítmico, durante um número indefinido 
de gerações, a partir da aplicação de algoritmos de transformação (p.ex., 
inversão). O usuário seleciona as variantes mais adequadas às suas intenções 
construtivas, preservando-as como formas referenciais para a produção de 
novas variações; 

[2] Recombinação das variantes abstratas (em pares intervalar-rítmico), gerando 
unidades de formas concretas (como motivos convencionais). Nesta fase, o 
usuário pode também eliminar variantes “mal formadas”, a partir de critérios 
diversos; 

[3] Concatenação das variantes do módulo [2], formando estruturas de maior 
extensão e complexidade, cujas unidades básicas podem ser modificadas 
através de transposição, deslocamento métrico e supressão de elementos; 

[4] Produção de gerações de variantes a partir das formas construídas no módulo 
[3], através da aplicação de algoritmos.  

 
Como se observa, a diferenciação entre os planos, presente na premissa 

básica da pesquisa, é estritamente observada na organização dos módulos. A partir 
disso, o processo de derivação abstrata (que ocorre no módulo [1]) passou a ser 
formalmente identificado como variação progressiva de primeira ordem (ou VP1), 
enquanto o desenvolvimento das estruturas no plano concreto (módulo [4]) recebeu a 
denominação de variação progressiva de segunda ordem (ou VP2). 

A consolidação do sistema (e de gM) contou ainda com a incorporação de 
outras fontes referenciais, além dos princípios schoenberguianos, que acabaram 
moldando a ramificação composicional, distanciando-a consideravelmente do tronco 
analítico que lhe deu origem, principalmente quanto a questões terminológicas.5 As 
principais teorias (e respectivos autores) que passaram a fazer parte da pesquisa, bem 
como as naturezas de suas contribuições, são as seguintes:6 

                                                           
5 Aspecto a ser examinado mais adiante. 
6 Para as referências completas, ver a seção de bibliografia deste artigo. 
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 Teoria Geral dos Sistemas e da organização hierárquica (Ludwig Bertanlanffly, 
Herbert Simon e Douglas Hofstadter) – terminologia básica e estrutura do S-
Gr; 

 Teoria dos Algoritmos Genéticos (Przemyslaw Prusinkiewsky & Aristides 
Lindenmayer) – estrutura dos algoritmos que formam gM; 

 Biologia Evolutiva e Genética (Richard Dawkins) – conceituação e 
terminologia; 

 Teoria dos Números (Nagel & Newman) – classificação genealógica das 
variantes. 

 
Como resultados da pesquisa neste estágio foram produzidos, além de 

obras musicais7 e artigos publicados em periódicos e anais de congressos,8 dois 
importantes novos conceitos: o coeficiente de similaridade e a curva derivativa.  O 
coeficiente (abreviado como Cs) é um índice que mede o grau de parentesco de uma 
dada variante em relação à forma referencial. É expresso como um número real 
limitado entre zero (contraste máximo) e um (relação de identidade). A curva 
derivativa é um recurso gráfico que apresenta o comportamento do material 
empregado em uma peça musical quanto ao aspecto derivativo. É plotada em um 
sistema de eixos ortogonais, em que o horizontal refere-se à grandeza tempo (e forma 
da peça) e o vertical é calibrado na escala do coeficiente de similaridade.  

Tais novos rumos da pesquisa acabaram por levar a uma atualização do 
modelo analítico, recentemente iniciada, cujos elementos essenciais são apresentados 
a seguir. 

 
Estágio 3 – Modelo analítico (versão atual) 
 

A reformulação do AD consistiu basicamente na incorporação das bases 
biológico-evolutivas introduzidas no S-Gr, o que se refletiu não apenas em 
adaptações terminológicas, como influenciou aspectos mais profundos, de cunho 
conceitual, resultando em novos desdobramentos para a pesquisa.9 

Como primeira aplicação da nova versão do AD foi selecionada uma obra 
de compositor romântico brasileiro Leopoldo Miguéz (1850-1902), sua Sonata para 
Violino e Piano Op.14, em Lá maior.10 Tal estudo, por sua vez, provocou outras 
reformulações e aperfeiçoamentos do método analítico, a partir das situações 
musicais encontradas, o que será, por certo, devidamente consolidado em aplicações 
futuras.11 

                                                           
7 São as seguintes, na ordem cronológica de conclusão: Entropia (Carlos Almada), para flauta e piano; 
Iluminura II (Azael Neto), para vibrafone; Três Miniaturas (Carlos Almada), para trompete e piano; 
Hápticos (Jorge Santos), para quinteto de sopros e Sombras (Fábio Monteiro), para banda sinfônica. 
8 Ver ALMADA (2012; 2013c; 2013d; 2013e) e CARVALHO NETO & ALMADA (2013). 
9 Por questão de espaço e escopo, não é possível tratar neste artigo de tais novas perspectivas. Além 
disso, é preciso registrar outra importante ramificação originada do Sistema-Gr, destinada ao estudo 
da variação no gênero choro, buscando a composição algorítmica de choros idiomáticos ao estilo de 
Pixinguinha. De tal subprojeto, realizado em nível de Iniciação Científica na UFRJ, e contando como 
membro pesquisador o graduando em Composição Pedro Zisels Ramos, resultaram na publicação de 
alguns artigos (ALMADA, 2013a; ALMADA, 2014; RAMOS, AVELLAR & ALMADA, 2014 ). 
10 A análise dessa obra faz parte de um dos capítulos de uma dissertação de mestrado, em fase 
conclusiva, de autoria de Desirée Mayr. A descrição das novas bases do modelo está presente em 
MAYR & ALMADA (2014), artigo recentemente publicado. 
11 É preciso registrar que adaptação das inovações introduzidas pela ramificação composicional na 
analítica não está ainda completa. A principal lacuna a ser preenchida consiste em encontrar uma 
maneira eficaz e precisa de incorporar no processo de análise a quantificação de similaridade (ou seja, 
o índice Cs), um dos mais importantes subprodutos do S-Gr. 
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A Tabela 1 apresenta o grupo dos principais conceitos que caracterizam a 
pesquisa como um todo, explicitando as particularidades terminológicas das duas 
ramificações, AD e S-Gr (como se pode observar, as distinções são quase todas 
apenas superficiais, associadas às características específicas de cada abordagem).  

 
 
 

Tab.1 – correspondências terminológicas e conceituais entre AD (versão atual) e S-Gr 

 
 
Considerações finais 
 

Concluindo este retrospecto, é possível considerar a longa trajetória em 
arco percorrida pela pesquisa (AD→S-Gr→AD) como um processo de intenso 
enriquecimento, por intermédio de retroalimentação de conceitos e ideias, resultante 
da incorporação de novas fontes referenciais (quase todas extramusicais) e, não 
menos importante, do constante trade-off entre teoria e prática, uma verdadeira 
mola propulsora para os novos caminhos. A Figura 2 resume as etapas sucintamente 
apresentadas nas seções anteriores, permitindo a visualização do amplo painel 
resultante de tal trajetória, até o presente momento. 



Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  30 

 

 

 
Fig.2: Painel geral evolutivo da pesquisa, incluindo teorias referenciais, contribuições entre as 

ramificações e principais produtos, entre estudos analíticos e composições 
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