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Resumo: Neste trabalho, discutimos uma metodologia composicional por reconfiguração 
paramétrica de um intertexto, utilizando três teorias como ferramentas de modelagem sistêmica. A 
primeira é a teoria dos contornos, a segunda é a teoria da variação progressiva, e a terceira teoria é a 
análise particional, especificamente no âmbito do particionamento rítmico. Essas três teorias 
fornecerão subsídios para a determinação de sistemas composicionais hipotéticos, os quais, por sua 
vez, possibilitarão a realização de planejamentos composicionais. Como estudo de caso, utilizaremos o 
Ponteio N.2 (Caderno 1), de Camargo Guarnieri, que nos permitirá demonstrar os procedimentos 
metodológicos da modelagem sistêmica no âmbito composicional.  
Palavras-chave: modelagem sistêmica; sistemas composicionais; generalização paramétrica. 

 

Neste trabalho, demonstraremos, no âmbito da composição musical, os 
procedimentos metodológicos relacionados à modelagem sistêmica, a qual trata 
basicamente da desmontagem de uma obra musical, a partir de certas perspectivas 
analíticas, com a finalidade de identificar uma estrutura primordial hipotética 
denominada sistema composicional. Metodologicamente, como veremos adiante, 
atinge-se essa estrutura pela remoção de particularidades, ou seja, através de uma 
técnica que denominamos generalização paramétrica. A caraterística fundamental de 
um sistema composicional é o potencial de reproduzir o texto original através de um 
plano pré-composicional, no qual particularidades paramétricas são propostas 
novamente. Contudo, o objetivo da modelagem sistêmica não é recriar o texto 
original, mas, tratá-lo em nível profundo como um intertexto, do qual a natureza 
essencial torna-se o modelo para um novo texto. O diagrama da Fig.1 descreve 
resumidamente os passos metodológicos utilizados na modelagem sistêmica, com 
fins composicionais. É importante observar que um sistema composicional obtido 
através da modelagem sistêmica é apenas hipotético, ou seja, por ser uma proposição 
analítica não tem necessariamente compromissos com a intencionalidade do autor do 
texto original. Como se perceberá no decorrer do texto, a modelagem sistêmica pode 
se constituir em uma poderosa ferramenta para o ensino da composição musical. 
Assim, epistemologicamente, a modelagem sistêmica inter-relaciona três campos do 
conhecimento: análise musical, pedagogia da composição musical e técnica 
composicional. 

Utilizaremos trechos do Ponteio N.2 (Caderno 1) 2, de Camargo Guarnieri, 
para demonstrar os passos metodológicos da modelagem sistêmica através do 
emprego de três teorias analítico-composicionais: teoria dos contornos, teoria da 
variação progressiva e análise particional, exclusivamente no âmbito do 
particionamento rítmico3. 

                                                           
1 Este trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa Produção de obras originais a partir da 
modelagem sistêmica do primeiro caderno de Ponteios de Camargo Guarnieri, que está sendo 
desenvolvido pelo autor no Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Música da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  
2 A modelagem integral desse Ponteio demandaria um espaço além dos limites propostos para este 
artigo. Outros trabalhos tratarão desse tópico em maior profundidade. 
3 Presume-se que o leitor tem familiaridade com essas teorias e, portanto, seus conceitos fundamentais 
não serão explicados. Este artigo indica os textos fundamentais aqui utilizados, os quais se ramificam 
naturalmente em referências bibliográficas mais extensas.  
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Figura 1. Fluxo metodológico da modelagem sistêmica com fins composicionais. 

 

A teoria dos contornos (SAMPAIO, 2012) será empregada neste trabalho 
unicamente como ferramenta modeladora de perfis melódicos.  A Fig. 2 mostra os 
quatro compassos iniciais do Ponteio N.2 (Caderno 1) de Camargo Guarnieri. O 
primeiro passo metodológico consiste em propor um contorno gerador, capaz de 
produzir todos os demais contornos da obra. Em seguida, esse contorno será 
relacionado a todos os demais contornos e será generalizado, ou seja, seu valor real 
será removido da declaração do sistema.  

 

 

Figura 2. Quatro compassos iniciais do Ponteio N.2 (Caderno 1) de Camargo Guarnieri. 

 

Propomos que o contorno < a >, identificado no primeiro compasso da Fig. 
2, seja o contorno gerador. Os contornos < a’ >, < b > e < c > se relacionam com o 
contorno < a > através de determinadas operações. Assim, o contorno < a’ > é 
produzido pela interpolação de um ponto de contorno depois do primeiro ponto, ou 
seja, o contorno <0321> pode ser visto como o contorno <021> no qual o ponto 3 
(coincidentemente, a ordem do contorno < a >) foi inserido depois do primeiro 
ponto. Denominaremos essa operação de INT1(a,3). O contorno < b > pode ser 
analisado como a rotação do primeiro elemento, ROT1(a), acrescida de um ponto de 
contorno, que nesse caso é o segundo ponto (1). Denominaremos essa operação de 
ADD (ROT1(a),1). Finalmente, o contorno < c > pode ser compreendido como a 
justaposição de dois contornos de três pontos: um contorno <210> e um contorno 
<120>. O contorno <210> pode ser obtido pela operação ROT1(a) e o contorno <120> 
é o retrógrado de < a> , RET(a). Esses contornos se posicionam em três camadas da 
seguinte forma: o contorno < b >, na terceira camada, se sincroniza temporalmente 
com os contornos justapostos < a > ++ < a >  ++  < a’ > da segunda camada4. O 
contorno < c > atua livremente na primeira camada. Com base nessa análise, 

                                                           
4 Utilizaremos o símbolo ++ para indicar justaposição de contornos. 
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focalizada unicamente no contorno de gestos melódicos5, podemos propor o sistema 
composicional descrito na Tab. 1, no qual os valores de contorno existentes na obra 
original foram removidos e foram mantidas apenas as relações com um contorno 
gerador. 

 

Definição Descrição 

1 A obra tem um contorno gerador < a >.  
2 A obra se configura em três camadas.  
3 Na primeira camada atua o contorno < c > = < ROT1(a) >  ++ < RET(a) >. 
4 Na segunda camada atua uma justaposição de três contornos: < a > ++ < a > ++ < 

INT1(a,n) >, onde n é a ordem do contorno gerador. 
5 Na terceira camada atua o contorno < b > = < ADD(ROT1(a), 1). Esse contorno se 

sincroniza metricamente com os contornos da segunda camada, ou seja, < b > tem a 
mesma duração de < a > ++ < a > ++ < INT1(a,n) >. 

 
Tabela 1. Sistema composicional dos quatro compassos iniciais do Ponteio N.2, 1º Caderno, de 

Camargo Guarnieri, sob a perspectiva de contornos de gestos melódicos. 
 
 

Nesse ponto um sistema composicional com potencial de gerar o trecho da 
Fig. 2 foi modelado exclusivamente com base na teoria dos contornos. O próximo 
passo metodológico, tendo em vista uma prática composicional, consiste em planejar 
uma nova obra partindo desse sistema. Para que tal planejamento seja efetivado, as 
definições descritas no sistema (Tab. 1) devem coordenar o processo de atribuição de 
valores aos parâmetros generalizados. Teoricamente podemos chegar à obra original, 
se os valores dos parâmetros forem convenientemente escolhidos com essa 
finalidade. No entanto, nossa intenção é criar uma nova obra que na superfície seja 
distinta da original, mas que guarde uma forte similaridade com base em alguma 
perspectiva analítica, que no presente caso é a teoria dos contornos.   Dessa forma, 
iniciamos com a escolha de um contorno gerador <0312>, que é diferente do 
contorno do trecho original.  Partindo desse contorno inicial, calcularemos o 
contorno para as três camadas, segundo as definições 3, 4 e 5 do sistema 
composicional. O contorno da primeira camada é < ROT1(a) > ++ < RET(a) >, que 
resulta em <3120> ++ <2130>. O contorno da segunda camada é < a > ++ < a > ++ < 
INT1(a,n) >, que resulta em <0312>++<0312>++<04312>. O contorno da terceira 
camada é < ADD(ROT1(a), 1) que resulta em <31201>.  

No planejamento composicional também devem ser definidos parâmetros 
não declarados no sistema. Dessa forma, o conteúdo de alturas, a estrutura rítmica, a 
dinâmica e as articulações serão decididos livremente pelo compositor. Optamos por 
utilizar a escala cromática de uma maneira similar à técnica dodecafônica (PERLE, 
1991: 2), isto é, sem a imediata repetição de classes de alturas. Os contornos atuarão 
tanto na definição do perfil melódico dos gestos musicais, como na estrutura rítmica 
desses gestos. Para isso, uma tabela de equivalência de durações (Fig. 3) será 
utilizada. O resultado desse planejamento é mostrado na Fig. 3, em um trecho para 
trio de cordas. Observa-se como o gesto da terceira camada (violoncelo) é espaçado 
para que sua duração seja a mesma do gesto da segunda camada (viola), de acordo 
com a Definição 5 do sistema (Tab. 1). 

                                                           
5 Devemos observar que o conteúdo de alturas e a existência de um ostinato (na pauta inferior do 
piano) foram desconsiderados na análise e, portanto, não se refletem no sistema composicional. Essa 
desconsideração é proposital e visa criar uma diferenciação superficial em uma nova obra composta a 
partir desse mesmo sistema. No nível mais abstrato dos contornos, no entanto, um novo trecho deverá 
ser similar ao original. 
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Figura 3. Quatro compassos iniciais da nova obra baseada no sistema composicional modelado dos 
quatro compassos iniciais do  Ponteio N.2 (Caderno 1) de Camargo Guarnieri e tabela de equivalência 

de durações. 

 

Utilizaremos o mesmo trecho da Fig. 2 para realizar uma modelagem 
sistêmica com foco na teoria da variação progressiva (ALMADA, 2010). Para efetivar 
essa modelagem, propomos ideias primordiais com potencial de gerar todo o material 
do trecho, a partir de determinações operações transformacionais, ou seja, a partir da 
variação progressiva. A determinação dessa ideia primordial é um processo empírico 
de tentativa e erro. É nossa hipótese de modelagem que todo o trecho pode ser gerado 
a partir de duas ideias primordiais. 

A primeira, circunscrita ao parâmetro altura, consiste em três notas 
agrupadas formando um intervalo de terça diatônica, no âmbito do Ré Dórico. Essa 
ideia, rotulada de [A0] na parte inferior da Fig. 4, é encontrada na terceira camada do 
trecho que estamos modelando (Fig. 2). A ideia [A0] transforma-se na ideia [A1] 
através de uma variação efetivada por duas operações: a expansão de uma nota 
diatônica na direção descendente, que é a tendência natural do gesto, seguida da 
transposição uma sexta diatônica, ou seja, B=T6(E1(A)). Outra variação aplicada em 
[A1], consistindo fundamentalmente na mesma operação, gera [A2], ou seja, [A1] é 
expandido na direção descendente, transposto uma sexta acima e sofre um 
deslocamento ascendente no centro modal (operação M). Em termos formais, A2 = 
M1(T6(E1(A1))). Ao generalizarmos essa operação, An = Mi(Tj(Ek(An–1), pode-se gerar 
uma quarta ideia (A3) seguindo a mesma tendência de variação progressiva. Observe 
que na transformação de [A0] em [A1], i=0, de tal forma que não há alteração no 
centro modal. 

 

 

Figura 3. Ideias primordiais para os quatro compassos iniciais do  Ponteio N.2 (Caderno 1)  
de Camargo Guarnieri 
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A segunda ideia primordial, relacionada ao parâmetro ritmo, é um 
arquétipo ternário aplicado às alturas para gerar gestos melódicos. Esse arquétipo 
cria padrões ternários nas figurações rítmicas, como se pode observar na parte 
superior da Fig. 4. Se considerarmos que a figura de colcheia, na segunda camada, é o 
ponto inicial de manifestação dessa ideia rítmica e atribuirmos o valor 1/2 para essa 
figura, tomando como valor unitário a semínima, podemos criar uma rede de relações 
com as demais figuras rítmicas do trecho. A Tab. 2 mostra três casos para essa rede 
de relações. No primeiro caso (coluna da esquerda) as relações são especificadas para 
um princípio de divisão ternário (n=3) e valor inicial (x) igual a 1/2 (colcheia). O 
círculo preto com asterisco branco indica uma operação de multiplicação algébrica. 
Assim, ao multiplicarmos o valor rítmico básico da camada intermediária (1/2) por 3, 
esse valor é transformado no valor rítmico básico da camada inferior (3/2). No 
segundo caso (coluna central) as relações são generalizadas para um valor qualquer 
de n e um valor inicial x qualquer. Observemos que os fatores de multiplicação foram 
generalizados com relação a n. Finalmente, no terceiro caso (coluna da direita) 
atribuímos valores diferentes dos valores modelados para o trecho do Ponteio (n=5 e 
x=1/3). 

Ressalte-se ainda que a ideia [A] e suas variações progressivas se 
configuram no âmbito de determinado material escalar. Assim, [A0] e [A1] utilizam 
material do Ré Dórico, enquanto [A2] utiliza material do Mi Dórico, hipoteticamente 
falando. A partir dessas informações podemos propor um sistema composicional, que 
será modelado ao generalizarmos certos aspectos analíticos (Tab. 3).  
 

 

Tabela 2. Rede de relações rítmicas dos quatro compassos iniciais do Ponteio N.2, 1º Caderno, de 
Guarnieri (coluna da esquerda), rede de relações generalizadas (coluna central) e rede de relações para 

n=5 e x=1/3. 

 

Definição Descrição 

1 A obra surge a partir da variação progressiva de duas ideias primordiais [A0] e [B0]. [A0] 
é uma ideia restrita ao campo das alturas e é construída a partir de certo número (n) de 
notas diatônicas com relação a um determinado modo de uma escala qualquer 
especificada pelo compositor na fase de planejamento composicional. [B0] é uma ideia 
restrita ao campo rítmico e consiste na tendência de criar padrões de n notas. 

2 A obra se configura em três camadas. As camadas intermediária e inferior se sincronizam 
ritmicamente e constituem um ostinato. 

3 [A0] é variado progressivamente pela aplicação da seguinte operação: An = Mi(Tj(Ek(An–

1), onde M=alteração do centro modal, E= expansão seguindo a tendência do gesto, e 
T=transposição diatônica. Se i=0, não há alteração do centro modal. 

4 [B0] se manifesta através de um valor x, aplicado como figura rítmica na camada 
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intermediária, e de um princípio divisor n. O conteúdo da camada inferior é xn. O 
conteúdo da camada superior é sequencialmente x((n+1)/(n)) e x((n+1)/(n-1)). O valor 
referencial 1 é igual a uma figura de semínima. 

5 As camadas intermediária e inferior trabalham no âmbito do modo original. A camada 
superior trabalha no âmbito do mesmo modo, mas a partir de outro centro (definido por 
i)  

6 Ao gesto da camada inferior é adicionada uma nota ornamental com a finalidade melhor 
conectar as reiterações do ostinato.  

7 Ao gesto da camada superior é adicionada uma nota ornamental entre a penúltima e 
última notas. 

8 A maior parte das alturas da camada inferior atua na camada intermediária 
configurando uma melodia composta. 

 
Tabela 3. Sistema composicional dos quatro compassos iniciais do Ponteio N.2, 1º Caderno, de 

Camargo Guarnieri, sob a perspectiva da variação progressiva. 
 

Para o planejamento de uma nova obra a partir do sistema composicional 
da Tab. 3, escolheremos inicialmente o conjunto universo das alturas, que nesse caso 
consistirá na escala octatônica {0,1,3,4,6,7,9,10}.  Essa escala, por ser um modo de 
transposição limitada, tem somente três modos, ou seja, além do citado temos ainda 
{1,2,4,5,7,8,10,11} e {2,3,5,6,8,9,11,0}. O valor de n para o sistema define tanto o 
padrão de divisão rítmica como a quantidade de notas da ideia primordial. Em nosso 
planejamento n=5 e o valor rítmico inicial é de 1/3 (colcheia de tercina). As 
transformações do arquétipo [B0] estão demonstradas na coluna da direita da Tab. 3, 
para os valores iniciais declarados nesse planejamento. Na Fig. 4 temos à esquerda a 
ideia primordial [A0], com suas cinco alturas estruturais e uma altura ornamental (Dó 
natural). Para a geração de [A1], ao centro da Fig. 4, escolhemos os valores i=0, j=5 e 
k=1. Ao aplicarmos esses valores na equação An = Mi(Tj(Ek(An–1) obteremos que [A1] 
= T5(E1(A0)), uma vez que quando i=0 não há alteração no modo (M).  Para a geração 
de [A2], à direita da Fig. 4, escolhemos os valores i=2, j=4 e k=2. Assim, [A2] = 
M2(T4(E2(A1))), ou seja [A1] é expandido em duas notas, transposto uma quarta 
diatônica acima e o resultado é alterado para se adaptar ao terceiro modo octatônico6.  
Uma nota ornamental foi adicionada entre a penúltima e última notas, segundo a 
Definição 7 do sistema composicional (Tab. 3). Ao conectarmos as alturas da ideia 
primordial [A0] e suas variantes com a estrutura rítmica da ideia [B], demonstradas 
na coluna da direita da Tab. 2, obteremos o resultado mostrado na Fig. 4, onde se 
observa a predominância dos padrões de cinco (quintinas no oboé, grupos de cinco 
notas no clarone e figuras com durações de cinco colcheias de tercinas no fagote). 
 

 

Figura 4. Ideia primordial [A0] e suas variantes [A1] e [A2]. 

 

A modelagem sistêmica de acordo com a análise particional rítmica 
(GENTIL-NUNES, 2009) inicia-se com a determinação das partições texturais 
através da geração do indexograma para o trecho da Fig. 2. Para isso utilizaremos o 
Parsemat7, aplicativo em MatLab produzido pelo próprio criador da análise 

                                                           
6 M0 indica permanência no modo original, M1 avança uma transposição e M2 avança duas 
transposições. 
7 Disponível para download gratuito em http://www.musmat.org. 
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particional, Pauxy Gentil-Nunes. Esse indexograma, mostrado na Fig. 6, indica que o 
trecho se mantém predominantemente polifônico com tendências parcialmente 
homofônicas concentradas nas últimas colcheias de cada compasso. O gráfico 
também indica uma elevação na densidade-número a partir da última colcheia do 
segundo compasso (12  13).  

 

 

Figura 5. Novo trecho gerado por variação progressiva a partir do sistema composicional da Tab. 3.  
 

Um segundo gráfico (Fig. 7) mostra um tipo especial de indexograma, com 
uma linha de tempo não linear, ou seja, sem representação da duração, e sem as 
bolhas tradicionais que aparecem no indexograma clássico da análise particional (Fig. 
6). Nesse outro tipo de indexograma são indicadas as operações transformacionais 
entre as partições (transferência (t) e redimensionamento(m)). Na direita, temos o 
indexograma para os quatro compassos iniciais do Ponteio N.2 (Caderno 1) de 
Guarnieri8; na esquerda, temos um indexograma gerado pela operação de revariância 
(v), o que eleva a densidade-número máxima de 3 para 4 e mantém a mesma variação 
no índice de aglomeração (01010101). Observe-se que essa operação mantém no novo 
indexograma as mesmas relações entre as partições, o que equivale a alterar o valor 
inicial (13 para 14) gerando uma estrutura textural isomórfica com relação à original.  
 

 

Figura 6. Indexograma dos quatro compassos iniciais do Ponteio N.2, 1º Caderno, de Camargo 
Guarnieri. 

                                                           
8 Embora se observe nos gráficos desse indexograma especial que a distribuição das partições com 
relação ao valor de dispersão e ao eixo temporal configura um contorno, não se trata aqui de um 
contorno textural propriamente dito, uma vez que esse contorno não se estabelece a partir de uma 
hierarquia de valores intrínsecos das partições.  Tal hierarquização deve levar em conta também os 
valores da aglomeração. O pesquisador Daniel Moreira, do MusMat, tem realizado importantes 
avanços na determinação de uma hierarquia textural exaustiva. 
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Como a modelagem da obra, no âmbito da análise particional, é 
essencialmente o próprio indexograma, o sistema composicional (Tab. 4) consiste 
unicamente na descrição dos passos metodológicos utilizados para realizar uma nova 
obra a partir de operações transformacionais aplicadas às partições originais.  
 

 

Figura 7. Indexogramas com linha de tempo não linear e sem bolhas para os quatro compassos iniciais 
do Ponteio N.2, 1º Caderno, de Camargo Guarnieri (esquerda) e para o novo trecho gerado por 

revariância (direita).  
 
 

Definição Descrição 

1 Identifique as partições texturais (indexograma) de um intertexto (obra original a ser 
modelada).  

2 Gere novas partições pela aplicação de uma única operação transformacional a todas as 
partições. 

3 Especifique um conjunto de alturas e uma regra de conexão sintática. 
4 Produza um novo trecho a partir da conjunção de alturas especificadas na Def. 3 e das 

novas partições texturais rítmicas obtidas na Def. 2. 

 
Tabela 4. Proposta de sistema composicional para criar uma nova obra a partir da análise particional. 

 

No planejamento da nova obra, escolhemos a operação de revariância (v) 
aplicada a todas as partições da obra original e especificamos como conjunto de 
alturas inicial o tricorde {11,0,1} que se expande pelo incremento de classes 
intervalares 1 nas extremidades, gerando portanto uma relação de superconjunto 
entre o pentacorde resultante e esse conjunto tricordal inicial. Tal procedimento é 
aplicado nos dois compassos seguintes gerando superconjuntos de sete e nove classes 
de alturas. Em seguida, nos guiamos pelo indexograma na direita da Fig.7 para 
determinar as configurações rítmicas. A Fig. 8 mostra o resultado musical desse 
planejamento e a Fig. 9 mostra o indexograma do trecho. 

Concluímos assim demonstrando a viabilidade de aplicação da teoria dos 
contornos, variação progressiva e análise particional na modelagem sistêmica de 
obras musicais. É nossa meta realizar modelagens mais extensas e detalhadas de 
todos os Ponteios do primeiro caderno, de Camargo Guarnieri, utilizando diversas 
teorias composicionais e analíticas, incluindo as que foram estudadas nesse artigo. 
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Figura 8. Nova obra gerada a partir dos quatro compassos iniciais do Ponteio N.2, 1º Caderno, de 
Camargo Guarnieri utilizando a análise particional como ferramenta de modelagem sistêmica.  

 

 

Figura 9. Indexograma da nova obra (Fig.8) gerada a partir dos quatro compassos iniciais do Ponteio 
N.2, 1º Caderno, de Camargo Guarnieri utilizando a análise particional como ferramenta de 

modelagem sistêmica. 
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