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Resumo: O presente trabalho investiga a utilização da análise formal – sobretudo fraseológica e 
motívica – na elaboração de um sistema composicional, em acordo com a noção de “modelagem 
sistêmica” proposta por Pedro Miguel de Moraes e Liduíno Pitombeira em diversos artigos. A análise 
aqui se ancora principalmente em Giulio Bas, mas também é ventilada por autores como Arnold 
Schoenberg, Fred Lerdahl e Wallace Berry. O objetivo final é a produção de uma nova peça, um 
“Concerto para Violão”, baseado na análise do “Concerto para Fagote em Mi Menor”, RV484, de Antonio 
Vivaldi. O trabalho também visa o estabelecimento e divulgação de princípios analíticos originais, que 
poderão fornecer recursos metodológicos aos estudos musicológicos em geral. 
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Introdução 

A noção de modelagem sistêmica aqui aludida foi extraída principalmente 
do artigo “Composição do Ponteio Nº 5 de Pedro Miguel a partir da Modelagem 
Sistêmica do Ponteio Nº 15 de Camargo Guarnieri”, escrito por Pedro Miguel de 
Moraes e Liduíno Pitombeira e publicado em 2013 na Revista Música Hodie, V.13, n.2. 
Os ponteios de números 11, 12 e 13 de Camargo Guarnieri também serviram de modelo 
para a composição de novas peças por Pedro Miguel, o que foi igualmente divulgado 
em outros artigos dos mesmos autores. 

Segundo Moraes e Pitombeira (2013, p. 9), “A modelagem sistêmica é 
aplicada na análise musical como uma analogia à modelagem matemática e tem por 
finalidade compreender os princípios estruturais observados em diversos parâmetros 
musicais de uma obra”, com o fim de definir “um sistema, que descreve, de forma 
generalizada, a aplicação desses parâmetros e suas relações internas”. 

Após fundamentar o conceito de sistema pela Teoria Geral dos Sistemas, 
como formulada por Ludwig von Bertalanffy (2008 apud MORAES; PITOMBEIRA, 
2013, p. 10) – ressaltando que a música, as artes em geral e a linguagem se situam no 
âmbito dos chamados Sistemas Simbólicos –, Moraes e Pitombeira chegam a definição 
de sistema composicional proposta por Flávio Lima (2011 apud MORAES; 
PITOMBEIRA, p. 10, 11): “um conjunto de diretrizes, formando um todo coerente, que 
coordenam a utilização e interconexão de parâmetros musicais, com o propósito de 
produzir obras musicais”.  

Como os autores ressaltam, um sistema composicional não precisa ser 
modelado, ou seja, ele pode ser totalmente elaborado pelo compositor. No caso do 
sistema ter sido extraído de uma obra musical existente, salienta-se, no referido artigo, 
a importância da generalização das relações encontradas na análise da mesma, já que 
a ideia é a produção de novas peças e não a reprodução da peça referenciada. Não 
obstante, o sistema modelado deve ser capaz de reproduzi-la: em resumo, a peça 
original é uma das possibilidades de realização composicional desse sistema. Para 
tanto, ele não precisa ser exaustivo e pode deixar a decisão sobre uma série de 
particularidades para um momento posterior do planejamento composicional. 

No presente trabalho, proponho a utilização da análise motívico-
fraseológica como caminho metodológico para a elaboração de um sistema 
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composicional, o que será pormenorizado na próxima seção. A peça que servirá de 
modelo, justamente por sua riqueza em termos de fraseologia e manipulação motívica, 
é o “Concerto para fagote em Mi Menor”, RV484, de Antonio Vivaldi. A intenção final 
é a produção de um “Concerto para violão e conjunto de câmara”, de minha autoria, 
composição que se encontra em estágio avançado de elaboração. 

Análise motívico-fraseológica 

A investigação que proponho congrega dois tipos de análises que encerram 
problemas conceituais próprios, não obstante inter-relacionados. A hifenização dos 
dois adjetivos não serve, portanto, para referenciar alguma metodologia existente, mas 
apenas para apontar o cruzamento que este trabalho almeja. 

Em relação à análise motívica, observa-se que a utilização de letras 
minúsculas para identificação das ideias musicais básicas é uma constante na produção 
bibliográfica sobre forma musical. Tais letras são com frequência acompanhadas de 
índices, os quais por sua vez podem ser numéricos – sobrescritos ou não: a2, b1, c3, a7, 
etc. – ou representados por apóstrofes acumuladas, às vezes chamadas de “linhas”: “a 
linha” (a’), “b duas linhas” (b’’), “a quatro linhas” (a’’’’). Como existem muitas peças 
com grande riqueza de transformação motívica, considero mais adequada a simples 
indicação por meio de letra e número (não sobrescrito).  

Mas o que essa prática analítica revela de fundamental é a noção de que o 
motivo “vive simultaneamente na repetição e na constante metamorfose”, concisa 
frase de Ernst Toch (1977, p. 201, tradução minha1) que resume com perfeição a muito 
citada dicotomia da unidade na variedade. Não obstante ser possível, pela contínua 
transformação, levar o motivo ao nível do não reconhecimento, mesmo o conceito de 
variação encerra em si a noção de repetição da ideia inicial, ainda que parcial. E não 
apenas a prática de identificação dos motivos com letras, mas toda uma tendência 
bibliográfica trabalha com a premissa de que um motivo existe para ser repetido. Uma 
boa parte da análise aqui apresentada corroborará essa tendência, porém a discussão 
que lanço sobre fraseologia exige um posicionamento sobre as ideias musicais que, 
apesar de igualmente importantes, não se repetem absolutamente ou o fazem de 
maneira obscura, isolada, localizada ou sem nenhum destaque.   

Assim proponho a distinção entre motivo temático – que se refere à visão 
tradicional, utilizada por muitos autores, e que indica as ideias musicais que se 
repetem, transformadas ou não – e o motivo inespecífico, aquele que não tem uma 
consequência composicional imediata, pois não é repetido de forma evidente. Muitas 
vezes, num estágio avançado da análise, um motivo aparentemente inespecífico se 
revela como temático. Apesar de menos comum, o contrário também pode ocorrer, 
quando, por exemplo, após uma observação mais completa da peça, percebemos que 
um motivo que parecia ser composicionalmente importante se desenvolve apenas 
localmente. 

Tal mobilidade da interpretação quanto à importância das ideias musicais 
constituintes de uma peça é o que faz com que esse trabalho não se valha da 
nomenclatura proposta por Esther Scliar, que revela a mesma distinção: inciso (motivo 
inespecífico) e motivo (motivo temático). Mais precisamente, Scliar primeiro define 
inciso como “o menor agrupamento da sintaxe musical [...] no qual a Thesis se 
insere”, e numa observação logo em seguida afirma: “muitas vezes, o inciso se 
identifica como motivo, constituindo o germe da estrutura musical” (SCLIAR, 1982, 
p. 22). Tendo em vista a complexidade do processo analítico, pelo qual nem sempre 
percebemos de imediato quais são as ideias geradoras de uma obra, preferi adjetivar o 

                                                           
1 It lives on repetition and yet on constant metamorphosis. 
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mesmo termo – motivo – ao invés de empregar dois vocábulos distintos. É a própria 
análise que, no fim, revelará se uma ideia musical é ou não reaproveitada 
consistentemente, o que lhe conferirá maior ou menor peso composicional. 

Ao mencionar termos como arsis e thesis, Scliar revela a importante 
influência do “Tratado de la Forma Musical” (1947) de Giulio Bas2, obra também 
essencial para a nossa investigação. Na primeira parte de seu livro, “Principios 
Generales del Ritmo”, logo no segundo parágrafo, são citados os mesmos conceitos em 
suas traduções para o espanhol: alzar e dar. Termos de difícil tradução para português, 
o que me leva a optar, como Scliar, por mantê-los em grego, são assim definidos por 
Bas (1947, p. 5,6, tradução minha3, grifo do autor):  

alzar, que de certo modo traduz uma manifestação de energia, tende, como 
todo esforço, a perdurar o menor tempo possível: determina, pois, caráter de 
brevidade. Ao contrário, dar, que significa distensão de esforço, tende a 
persistir: tem, portanto, caráter de duração. 

 

Nessa definição e por toda a primeira e segunda partes de seu livro, percebe-
se o íntimo relacionamento que Bas estabelece entre ritmo e forma. Bas, mais 
explicitamente que Scliar, alinha os conceitos de inciso e motivo ao de compasso: 
“anteriormente, dissemos que o inciso, ou motivo, nasce do pé rítmico simples; por 
essa razão, tanto um como outro compreendem apenas uma arsis e sua respectiva 
thesis: isto é, o tamanho de apenas um compasso” (BAS, 1947, p. 52, tradução 
minha4, grifo do autor). A partir desse vínculo entre motivo e compasso, percebe-se a 
congruência dos conceitos de arsis e thesis com os de “anacruse” e “cabeça de 
compasso”, respectivamente; o que, por sua vez aponta diretamente ao que Scliar 
(1982, p. 12) parcimoniosamente denomina como ritmo anacrúsico, tético e acéfalo, 
ao invés de motivo anacrúsico, tético e acéfalo, que é como costumo chamar. 

Além de naturalmente concordarem com as distinções concernentes à 
presença ou ausência da anacruse e da cabeça do compasso, Bas e Scliar também 
utilizam as já tradicionais noções de terminação masculina e terminação feminina, as 
quais servem como ferramenta adicional para auxiliar o analista na delimitação mais 
precisa dos motivos. Outra congruência entre esses autores, e de suma importância 
para o presente trabalho, é o fato de ambos proporem o entendimento da forma como 
uma estrutura hierárquica, que começa por combinar as unidades menores (os 
motivos) em agrupamentos binários, formando primeiramente o que Scliar chama de 
membro de frase e Bas de semifrase (termo que adoto).  

Ambos admitem a expansão da semifrase para três compassos, mas 
enquanto Scliar num dado momento se mostra um tanto vaga – “dois ou mais incisos 
formam um membro de frase” (1982, p. 21, grifo da autora) –, Bas erige todo o seu 
arcabouço fraseológico por meio da alternância e combinação de estruturas binárias e 
ternárias. Sempre ilustrando com exemplos musicais – não obstante algumas de suas 
análises parecerem um tanto forçadas –, Bas conclui que uma frase pode ter de 4 (2 
semifrases binárias) a 9 compassos (3 semifrases ternárias), obviamente passando 

                                                           
2 Giulio Bas, italiano, teve seu nome grafado como “Julio Bas” na edição da Ricordi Americana, Buenos 
Aires. 
3 Alzar, que traduce em cierto modo una manifestación de energia, tiende, como todo esfuerzo, a 
perdurar el menor tiempo posible: determina, pues, carácter de brevedad. Em cambio dar, que 
significa distensión de esfuerzo, tiende a persistir: tiene, por tanto, carácter de duración. 
4 Anteriormente, se há dicho que el inciso o motivo, nace del pie rítmico simple; por cuya razón el uno 
como el otro, comprenden un solo alzar con su respectivo dar sucesivo: es decir, la amplitud de un 
solo compás. 
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pelas diversas possibilidades intermediárias. Assim como em Scliar, a fraseologia de 
Bas se estende apenas até o nível seguinte da hierarquia, representado pelo conceito 
de período, que, ainda segundo Bas, pode ter de 8 (duas frases de 4) a 27 compassos (3 
frases de 9).  

É importante apontar que, particularmente quanto ao conceito de frase, 
muitos outros autores – como, por exemplo, Lerdahl e Jackendoff (1983, p. 288, 289), 
Berry (1966, p. 15), Stein (1962, p. 22, 23), Caplin (1998, p.9) –, mencionam a frase 
arquetípica de 4 compassos. Todos chamam atenção, não obstante, para a existência 
de exemplos de frases com metade ou o dobro do tamanho. Schoenberg (1991) chega a 
sugerir fragmentos até menores, como o prefacista da edição brasileira, Eduardo 
Seincman, revela:  

O conceito de frase, em Schoenberg, não é muito explícito. O que 
habitualmente denominamos frase (ou seja, segmentos constituídos em geral, 
de quatro compassos separados por cadências) pode ser até aceito 
teoricamente por Schoenberg, mas, na prática, ele aplica este termo muito 
mais ao que chamaríamos de figura ou motivo (Schoenberg, 1991, p. 14, grifo 
do autor). 

 

Berry tenta esclarecer o problema introduzindo a questão dos andamentos:  

Na música tradicional, especialmente a produzida no final do século XVIII e 
no século XIX, a frase ocorre em múltiplos de dois compassos e é comum ter 
quatro compassos – ou dois em andamentos lentos ou oito nos bem rápidos 
(Berry, 1966, p. 15, tradução minha5). 

 

Ex.1: Compassos 7 a 13 do violino 1 do 1° movimento, “Allegro”, do “Concerto para Violino em Mi 
Maior”, RV269, de Antonio Vivaldi. 

 

O que Berry e outros autores não questionam é a possibilidade de a música 
estar grafada de modo discordante à fraseologia que escutamos. Ao empregar o tratado 
de Bas como fundamento, pode-se questionar a escrita original de uma peça e propor 
uma métrica alternativa, que revele uma construção frasal congruente com a proposta 
do autor. É exatamente o que realizarei aqui, não obstante o próprio Bas não fazê-lo. 
Não penso ser necessário discutir o fato de que a partitura não só não é a música como 
nem sempre é a melhor representação da mesma: de certo modo assumo que o 
compositor é o primeiro ouvinte de sua própria obra e que, no ato mesmo de escrevê-
la, assume uma interpretação que muitas vezes não se equivalerá à de seus futuros 
ouvintes. Assim, o presente trabalho não só aceita o alinhamento conceitual entre 
motivo e compasso – e sua extensão para os outros níveis da hierarquia: semifrase de 
2 ou 3 compassos, frase de 4 a 9 compassos e período de 8 a 27 compassos –, como se 
                                                           
5 Often in tradicional music, especially that of the late eighteenth and nineteenth centuries, the phrase 
occurs in even-numbered two-measure multiples and is very commonly four measures in lenght – or 
two in a slow tempo, eight in a very quick tempo. 
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atreve a reescrever a métrica de certas peças de modo a ser possível aplicar esse 
fundamento. 

Um caso que me vem logo a mente é o de um dos temas principais do 
“Concerto para Violino em Mi Maior”, RV269, o famoso “Primavera”, das “Quatro 
Estações” de Vivaldi. No Ex.1 a seguir, observa-se que a thesis da melodia, em sua 
primeira aparição, acontece no início do compasso e na segunda vez no meio. Se 
concordamos com a noção de paralelismo, como proposta particularmente por Lerdahl 
e Jackendoff no célebre “A Generative Theory of Tonal Music” (1983, p. 51), mas 
também citada por muitos outros autores, como fica a análise fraseológica aqui? É 
aceitável esse deslocamento completo de todos os motivos da frase em sua repetição? 
E o que dizer da curiosa duração de 3 compassos e meio que a frase adquire na escrita 
original? 

 

Ex.2: Reinterpretação da melodia do Ex.1 em 2/4 e análise de suas semifrases. 

Não seria, enfim, mais apropriado reavaliar a métrica do trecho? Assim 
proponho a modificação da mesma, de 4/4 para 2/4, o que faz com que os motivos, nas 
duas aparições da frase, se equivalham. Além disso, como assumo, com Bas, que a frase 
mínima tem 4 compassos, por meio dessa interpretação passamos do estranho 
tamanho de 3 compassos e meio para a riquíssima construção de 7 motivos – 
internamente estruturada em semifrases de 2, 3 e 2 compassos – que se revela no Ex. 
2. 

 

 

 

    

Ex.3: Trecho da parte de tenor, “Libiamo ne' lieti calici” (“Brindisi”), da ópera “La Traviata”, de 
Giuseppe Verdi. 

Mesmo quando não acontece esse gênero de deslocamento dos motivos que 
obervamos em Vivaldi, é possível sentir desconforto com a escrita proposta pelo 
compositor. Aqui sugiro ao leitor imaginar a famosa melodia do “Brindisi” da ópera 
“La Traviata” de Verdi, na qual é possível sentir com muita clareza cada frase. Posso 
me apoiar na simples, porém não de todo falsa, definição de Schoenberg (1991, p. 29): 
“o termo frase significa, do ponto de vista da estrutura, uma unidade aproximada 
àquilo que se pode cantar em um só fôlego”. Nesse exemplo até a sensação de período 
– com a comum bipartição em antecedente interrogativo e consequente afirmativo 
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(BERRY, 1966, p. 18; STEIN, 1962, p. 37; SCLIAR, 1982, p. 46) – é bastante clara. Mas 
quando olhamos a partitura do Ex.3, cuja métrica é 3/8, verifica-se que o que estamos 
sentindo como frase está com 10 compassos e que se sente como período tem 20 
compassos. 

Aqui proponho que, imbuídos por essas próprias sensações de frase e 
período, ajustemos a métrica de modo a permitir que o tamanho da frase – e 
consequentemente do período – fique congruente com a proposta de Bas e mais 
próxima da frase arquetípica de 4 compassos. Ao entendermos que cada dois 
compassos de 3/8 dessa canção formam um binário composto de 6/8, não só 
conseguimos essa aproximação como revelamos, no Ex.4, a rica construção de frase de 
5 compassos – estruturada em duas semifrases de 3 e 2 compassos – e período de 10 
compassos. Vale comentar que, em 3/8, o pulso da peça fica bastante rápido e os 
regentes costumam, como se diz, regê-la em um6. 

 

 

 

Ex.4: Reinterpretação da melodia do Ex.3 em 6/8 e análise de suas semifrases. 

Um caso semelhante – no sentido de que com a fórmula de compasso 
proposta se obtém um pulso desumanamente rápido – é o do segundo movimento da 
“Sinfonia 9” de Beethoven. Só que agora é o próprio Beethoven quem sugere o 
agrupamento de seus compassos, já que ele explicitamente escreve “Ritmo di tre 
battute” na própria partitura, como se pode observar no Ex.5. E na mesma seção, mais 
adiante, ele indica “Ritmo di quattro battute”. 

Com essa dica do próprio compositor, se torna menos problemática a 
aceitação de que o 3/4 impresso na partitura tem na verdade a duração de um pulso, 
levando-se a entender que quase todo o movimento – excetuando-se o trio – está em 
compasso composto, do mesmo modo que a melodia de Verdi. Falta compreender por 
que razão Beethoven procedeu assim, se ele mesmo se mostra em desconforto com sua 
própria indicação de métrica. Quando se observa mais detalhadamente a fraseologia 
da peça, percebe-se que a composição, com frequência e rapidez, alterna os 
agrupamentos de pulsos – aqui já assumindo que cada 3/4 é um pulso –, como se pode 
perceber adiante no Ex.6 (optei por não reescrever a partitura, apenas indicando a 
métrica alternativa em cima da partitura publicada), onde interpreto que há a rápida 
alternância do 6/4 com o 9/4 entre os compassos 72 e 78 (numeração de compassos 
da versão publicada).  

 

                                                           
6 Informalmente acrescento que, como professor de percepção da UFRJ, sempre proponho este exemplo 
e ele é quase 100% das vezes interpretado como sendo em binário composto.  
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Ex.5: Madeiras, trompas e tímpano dos compassos 195 a 209 do 2° movimento, “Molto vivace”, da 
“Sinfonia 9” em Ré Menor, Op. 125, de Ludwig van Beethoven 

 

Como essas complexas trocas de compasso ainda não eram comuns em sua 
época, acredito que Beethoven preferiu de modo geral escamoteá-las. Ele explicita sua 
real intenção apenas nos momentos em que a nova métrica se mantém por mais tempo, 
com mais regularidade, como na seção que inclui o trecho do Ex.5, onde o compasso 
ternário composto (“Ritmo di tre battute”) é repetido 19 vezes. 

 

 

 

Ex.6: Montagem com as partes de violino I, flauta e oboé dos compassos 57 a 84 do 2° movimento, 
“Molto vivace”, da “Sinfonia 9” em Ré Menor, Op. 125, de Ludwig van Beethoven, com a indicação da 

métrica alternativa. 
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Atentando novamente para o Ex.5, percebe-se o quanto o tímpano se 
contrasta com o restante dos instrumentos, revelando uma clara segmentação do 
motivo em unidades menores, aspecto que aqui ainda não havia sido considerado. 
Scliar explicitamente afirma que “o menor elemento fraseológico é o inciso” (1982, p. 
21), mas logo em seguida admite sua subdivisão no que ela chama de “figurações”. Stein 
utiliza o termo semelhante “figure” (1962, p. 3, 4), mas suas considerações 
embaralham a noção de figura e motivo. Além disso, Berry (1966, p. 8) utiliza “figure” 
para as ideias musicais que aparecem no acompanhamento e para aquelas que se 
apresentam de modo mais episódico, que aqui chamamos de motivo inespecífico. Já 
Nattiez (1990, p. 156) chama cada fragmento em que um motivo pode ser dividido de 
célula (“cell”), e este me parece ser um termo utilizado com menos ambiguidade do que 
figura ou figuração. Ele será, portanto, aqui empregado quando necessário, muito 
embora em princípio eu não tenha a intenção de analisar as unidades menores que o 
motivo, de certo modo em concordância com a afirmação de Scliar acima citada. 

 

 

 

Ex.7: Cordas dos compassos 23 a 33 do 4º movimento, “Adagietto” da “Sinfonia 5” em Dó# Menor, Op. 
125, de Gustav Mahler, com indicação da métrica alternativa e análise harmônica em cifras. 

Proponho, como último exemplo, uma passagem em que é possível sentir 
uma intensa instabilidade na métrica. O trecho do Ex.7 foi extraído do 4º movimento, 
“Adagietto”, da “Sinfonia 5” de Mahler. Novamente preferi apenas indicar os 
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compassos alternativos em cima da partitura publicada. Nos segmentos anteriores e 
posteriores, os motivos se alinham regularmente à fórmula grafada, 4/4. 
Adicionalmente, realizei uma rápida análise harmônica, por meio de cifras, em acordo 
com a noção de “Zona Expandida” que desenvolvi no livro “Sobre Harmonia: Uma 
Proposta de Perfil Conceitual” (ADOUR, 2014). 

É importante destacar como os acentos da métrica alternativa são 
reforçados pelas mudanças da harmonia. Nesse sentido, são dignas de nota a segunda 
e a terceira aparições do 3/4, cujas harmonias – dominante de lá menor e sua resolução 
deceptiva na primeira inversão da tônica (Fá maior) – são destacadas pelo movimento 
anacrúsico da linha do contrabaixo. 

Um aspecto curioso desse exemplo é o fato de que os pulsos elididos do 
quaternário original, por meio dos três compassos em 3/4, são depois recolocados nas 
fórmulas maiores, 5/4 e 6/4; e, em seguida, o último 5/4 é compensado pelo 3/4 final. 
Tal elasticidade métrica confere ao trecho a impressão de uma grande e prolífica 
hemíola7. A consciência desse fato pode ter sido a razão pela qual Mahler tenha optado 
por não representar as mudanças métricas, ou, talvez como Beethoven, ele tenha 
procurado camuflar a complexidade de sua composição com o intuito de facilitar a 
leitura dos músicos de sua época. Seja como for, essa é mais uma passagem que 
comumente vemos ser regida “em um”, de modo que os regentes assim se abstêm de 
estranhamente indicar, nos tempos fracos do 4/4, os acentos que a fraseologia revela.  

Com essas propostas alternativas de interpretação da métrica, não tenho a 
intenção de sugerir a republicação dessas e de outras peças, mas sim o de chamar 
atenção para o fato de que as análises feitas sem este tipo de crítica podem dar 
resultados um tanto canhestros. Esse é um problema muito comentado por professores 
de análise em geral, os quais, justamente pela ausência de publicações com este tipo de 
atitude, acabam parcimoniosamente evitando não só essa radical maneira de analisar, 
como deixando de lado o próprio repertório que exige um posicionamento desse 
gênero.  

De todo modo, o embate dos teóricos sobre a dicotomia entre forma e ritmo 
é uma constante da bibliografia sobre música. Lerdahl e Jackendoff (1983), mais 
especificamente preocupados com as dimensões que eles chamam de agrupamento 
(“grouping”) e métrica, alertam que, em diversas publicações, algumas propriedades 
desses dois parâmetros são confundidas. Eles propõem pertinentes observações 
críticas ao importante trabalho de Grosvenor Cooper e Leonard Meyer, “The Rythmic 
Structure of Music” (publicação que ainda não tive a oportunidade de revisar), 
principalmente com relação ao modo como eles grafam suas análises, pelas quais se 
tem a impressão que os pulsos adquirem duração (uma propriedade dos 
agrupamentos) e, simultaneamente, que certos grupos inteiros, mesmo os mais longos, 
recebem um mesmo acento (propriedade dos pulsos). Lerdahl e Jackendoff afirmam 
acuradamente: “o que se quer dizer, acreditamos, não é que um dado grupo seja mais 
forte ou fraco que outro grupo, mas sim que o pulso mais forte de um dado grupo é 
mais forte ou fraco que o pulso mais forte de outro grupo” (LERDAHL; 
JACKENDOFF, 1983, p. 26, 27, tradução minha8). 

Apesar de Lerdahl e Jackendoff, devido a esses problemas, sugerirem que 
as análises relativas aos agrupamentos (forma) e à métrica (ritmo) sejam realizadas em 

                                                           
7 Sarah Cohen (2005, p.120) chama atenção que a hemíola (que ela chama de hemiólia) – que em resumo 
se traduz do grego como “um e meio” – sempre se refere a proporção de 3 para 2. Aqui estamos 
justamente sugerindo ampliar o conceito de hemíola para outras combinações de contrastes métricos. 
8 What is meant, we believe, is not that a given group is stronger or weaker than another group, but 
rather that the stronger beat in a given group is stronger or weaker than the stronger beat in another 
group. 
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separado, eles reconhecem que elas interagem de diversas maneiras e, nos capítulos 
mais avançados de seu livro – mais precisamente nos trechos referentes ao que eles 
chamam de “redução por segmentos de tempo” (“Time-Span Reduction”) –, acaba por 
reservar os segmentos mais curtos à análise métrica e os mais longos à análise por 
agrupamentos. Em grande medida, a limitação da análise métrica aos trechos mais 
curtos da forma decorre do fato de eles determinarem que pulsos devam se distanciar 
regularmente9 (1983, p. 19), o que não funciona nos níveis mais amplos. Como a 
regularidade, em sua teoria, não é uma propriedade dos grupos, estes são mais 
adequados para as unidades mais longas. 

 

                          

Ex.9: Trecho da canção “Se tu m’ami”, de Alessandro Parisotti – que a atribuiu a Giovanni Pergolesi –, 
como analisado por Scliar (1982, p. 32). 

 

Ex.8: Trecho da Sonata K. 331, com análise dos agrupamentos feita por Lerdahl e Jackendoff (1983, 
p.118). O exemplo original continha ainda a análise métrica e a redução por segmentos de tempo, aqui 

extraídas para facilitar a observação dos grupos. 

É, ao inverso, justamente essa irregularidade no tamanho dos 
agrupamentos que os conduz a considerar a métrica mais adequada para a 
segmentação nos níveis do compasso e menores, muito embora eles não reconheçam 
isso explicitamente. Na redução por segmentos de tempo, é determinado que um 
acorde seja eleito como mais importante em cada trecho, mas como eles autorizam que, 
por exemplo, no nível do compasso, grupos maiores sejam delimitados – ver o grupo 
de dois compassos alinhado aos grupos com apenas um no Ex.8 –, eles acabam por 
perceber que a utilização da métrica na análise dos níveis mais curtos impede que 
certas harmonias sejam negligenciadas. 

Essa maneira de agrupar, revelada no exemplo, dilui a percepção dos 
motivos e complica a própria definição dos conceitos de motivo e frase. Atenta a essa 
questão, Scliar propõe o conceito de “agrupamento pivô” – “uma estrutura pluritética, 
cujo perfil é indivisível em agrupamentos menores” (Scliar, 1982, p. 32) – e o 
exemplifica. Em nosso Ex.9, reproduzimos sua ilustração. 

                                                           
9 Vale comentar, de passagem, que a premissa da regularidade dos pulsos não se sustenta numa enorme 
gama de repertórios, mas essa é uma discussão para a qual aqui não temos espaço. É importante 
reconhecer, contudo, que Lerdahl cuidadosamente avisa que optou por limitar suas escolhas de 
exemplos não apenas a certos períodos históricos, mas também a certos limites de complexidade. 
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Não é difícil, contudo, reinterpretar esses casos de modo a realinhar os 
conceitos de motivo e compasso, como se pode conferir pelo Ex.10. Aos 4 compassos 
de cada peça, de Mozart e de Parisotti/Pergolesi, foram acrescentadas 4 ligaduras 
indicativas dos motivos. 

 

               

                        

Ex.10: Análise motívica alternativa dos trechos musicais apresentados nos Ex.8 e Ex.9.  

 

No exemplo da Scliar, observa-se que um dos motivos contem apenas um 
ataque, o que vai de encontro a uma das “regras de preferência” (“preference rules”) 
que Lerdahl e Jackendoff propõem para a análise dos agrupamentos: “evite análises 
com grupos muito pequenos - quanto menor, menos preferível” (LERDAHL; 
JACKENDOFF, 1983, p. 43, tradução minha10). Tal formulação, por sua vez, relativiza 
a primeira versão, ainda mais radical, dessa regra: “fortemente evite grupos que 
contenham apenas um evento” (LERDAHL; JACKENDOFF, 1983, p. 43, tradução 
minha11). Nas entrelinhas, percebe-se que essas sentenças hipervalorizam a melodia, 
em detrimento de outros componentes do fenômeno musical. Em concordância com 
Berry (1966, p. 8), quando mencionei os motivos inespecíficos, também estava 
pensando, por exemplo, nas figurações de acompanhamento. Um acompanhamento 
bem elaborado sempre abre, ao compositor, a possibilidade de escrever passagens sem 
motivo melódico algum. Enfim, acredito que sempre devemos observar uma textura 
musical em sua plenitude. Se assim não fosse, de que maneira seria possível analisar a 
fraseologia, por exemplo, da melodia inicial da famosa “Aquarela do Brasil”, de Ary 
Barroso? Pelas regras de Lerdahl e Jackendoff, como os colchetes abaixo da letra da 
canção do Ex.11 demonstram, apenas 4 grupos seriam encontrados. Na concepção que 
defendo, a rica fraseologia de 7 motivos se revela, o que é expresso pelas ligaduras 
acima da pauta: nos compassos 2, 4 e 6 simplesmente não há motivo melódico, o que 
é representado pelas ligaduras sobre pausa nas 3 thesis em questão, ou seja, nesses 3 
momentos ouvimos as thesis que se processam continuamente no rico 
acompanhamento de samba, que sempre acompanha essa canção. 

A dificuldade de segmentação também afeta as unidades maiores da forma, 
principalmente quando se acolhe a tradicional concepção na qual as frases são sempre 
delimitadas por cadências. Como existem muitos casos em que segmentos do tamanho 

                                                           
10 “Avoid analyses with very small groups – the, smaller, the less preferable”. 
11 “Strongly avoid groups containing a single event”. 
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aproximado de uma frase são conectados sem nenhuma pontuação cadencial12 ou por 
meio de complexas harmonias e/ou texturas que diluem a percepção de qualquer 
cesura, alguns autores desenvolveram complexos conceitos para dar conta desses 
problemas, tais como o “agrupamento em cadeia”, proposto por Scliar (1982, p. 42,43), 
ou o “grupo frasal” (“phrase group”), encontrado em Berry (1966, p.26). Mas se nos 
desvencilhamos da necessidade da cadência ao mesmo tempo em que passamos a dar 
mais atenção não só a métrica, mas a toda a textura musical, com facilidade 
encontraremos dados que nos permitem delimitar as ideias musicais naquele nível da 
forma. Agora não explorarei exemplos desse tipo, mas proponho uma visão do conceito 
de frase essencialmente rítmico/textural. Se a harmonia auxiliar na delimitação das 
frases, será um fator a mais, porém aqui assumo que ela deixa de ser compulsoriamente 
indispensável. Colateralmente, essa atitude auxilia na interpretação do repertório 
moderno e contemporâneo, onde a identificação de cadências com frequência se revela 
bastante artificial. 

 

Ex.11: Melodia inicial da canção “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso” (transcrição e cifragem minhas), 

analisada segundo a proposta de Lerdahl (1983) – colchetes abaixo – e segundo a proposta do presente trabalho – 

ligaduras acima. 

 

Com relação ao conceito de período, é muito comum encontrarmos, na 
literatura teórico-musical, a preocupação com a questão do reaproveitamento 
motívico. Scliar (1982) e Bas (1946) utilizam adjetivos como afirmativo ou positivo 
para designar a repetição de ideias entre as frases constituintes do período. Para a 
ausência de reprodução de materiais eles empregam termos como negativo ou 
contrastante. Já Berry fala de “construção paralela” (1966, p. 18, 19), um conceito 
também muito caro a toda teoria de Lerdahl de Jackendoff (1983). Schoenberg (1991) 
procura, nesse sentido, distinguir período de sentença, mas um de seus prefacistas, o 
já aqui citado Eduardo Seincman (SCHOENBERG, 1991, p. 14), e outros autores 
(SCLIAR, 1982, p. 45; STEIN, 1962, p.37) os consideram como sinônimos. Enfim, se 
concordamos com Bas que um período possui no mínimo 8 compassos, temos de 
reconhecer que estamos diante de um nível da forma já bem amplo, que pode encerrar 
em si uma miríade de possibilidades em termos de combinação de motivos. Qualquer 
adjetivação genérica do período forçosamente subsumirá num termo dispensável uma 
grande riqueza de detalhes construtivos. Acredito que a simples identificação dos 

                                                           
12 A quantidade de elisões – que resumidamente podemos definir aqui como aqueles momentos onde, 
em simultaneidade ao acorde que conclui uma cadência, uma nova ideia melódica ou textural se inicia 
– que acontece, mesmo no repertório tonal mais tradicional, é muito grande. É uma pesquisa que ainda 
precisa ser realizada, mas acredito que a quantidade se elisões na música tonal seja significativamente 
superior ao número de cadências com cesura. 
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motivos por meio de letras e índices já revela automaticamente a estrutura cíclica de 
um período, quando for o caso.  

Ao liberar os conceitos de frase e período de suas respectivas “amarras” – a 
cadência e a questão do paralelismo –, retoma-se a simplicidade necessária para a 
aplicação da hierarquia construtiva de Bas, que basicamente empilha blocos de duas 
ou três unidades dos diversos níveis da forma. Porém Bas só chega até o nível do 
período. Tal limite é uma constante não apenas das referências aqui citadas, mas da 
grande maioria da bibliografia sobre o tema. A maioria dos tratados, após a definição 
e a investigação sobre período, passa direto para a análise das formas menores, como 
a binária e a ternária. De fato, muitas dessas formas se resumem a uma combinação de 
períodos, mas quando investigamos as estruturas realmente mais amplas, não é raro 
termos a sensação de que alguma parte de nossos estudos sobre fraseologia foi perdida. 
Como se pode compreender o funcionamento interno dos 16 compassos da introdução 
da “Sinfonia 9” de Beethoven? E o que falar dos mais de 100 compassos da exposição 
do primeiro movimento da “Sinfonia 5” de Shostakovich? E ainda não citei Mahler, ou 
Wagner... 

Enfim, sempre achei importante entender o que acontece no meio entre o 
período e essas grandes partes. Transcendendo o nível do período e generalizando a 
noção da alternância e combinação de estruturas binárias e ternárias, proveniente de 
Bas, elaborei, de modo provisório a nomenclatura da Tab.1, que muito se ancora nos 
estudos informais que realizo diariamente. A maior parte do repertório analisado para 
a concepção dessa proposta foi de sonatas ou primeiros movimentos de sinfonias, 
concertos e quartetos de cordas – do classicismo ao modernismo. Assim, a palavra 
“movimento” sugere, portanto, o “allegro de sonata”; o termo “parte” se refere à tri-
partição da forma sonata, e assim por diante... 

 

 

Tab.1: Proposta de nomenclatura para os diversos níveis da hierarquia formal, generalizando a noção 
de alternância e combinação de estruturas binárias e ternárias, proveniente de Giulio Bas (1946). 

 

Principalmente com relação aos níveis maiores, onde emprego termos que 
remetem aos títulos das grandes formas musicais, possuo diversos contraexemplos em 
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mente. Por ora mantenho esse polêmico paradigma como um convite ao perene debate 
e ao levantamento de dados analíticos adicionais. 

Como o uso desses nomes é facilmente questionável, pode-se perguntar se 
não seria o caso de utilizar índices mais abstratos, como números ou letras, na 
indicação do nível da hierarquia: nível 1 ou A para os motivos, nível 2 ou B para as 
semifrases, 3 ou C para frases, e assim por diante... Mas sempre considerei, entretanto, 
que nomes facilitam as comparações e acabam servindo de pretexto para aprofundadas 
discussões. Por exemplo, se analiso uma “Sonata” cujo primeiro movimento confirma 
minha proposta – ou seja, ele se alinha com o que estou chamando de “movimento” –
, mas num outro momento travo contato com outra “Sonata” cujo primeiro tempo não 
passa de, por exemplo, uma “grande seção”, isso me fornece um valioso corpo de dados, 
pois agora tenho duas peças nomeadas da mesma maneira que não atingem o mesmo 
ponto em termos de fraseologia e forma. Parte-se daí para um sério questionamento 
da nomenclatura que propus ou para uma contundente crítica ao título “Sonata” das 
peças aludidas; ou ainda – por que não? – para a própria problematização sobre o que 
seria realmente uma sonata! 

Análise do “Concerto para fagote em Mi Menor”, RV484, de Vivaldi e a 
composição do “Concerto para Violão” de Adour 

Em acordo com a tradição do Barroco, os três movimentos do concerto de 
Vivaldi seguem a estutura da forma ritornello, que pode ser compreendida pela 
alternância de tuttis e solos. Os tuttis são justamente chamados de ritornellos, pois 
geralmente reapresentam o material motívico principal. Os ritornellos das 
extremidades são na tonalidade principal e os centrais são geralmente transpostos a 
regiões relacionadas (CAPLIN, 1998, p. 243). Representando os tuttis com letras 
maiúsculas e os solos com minúsculas, o primeiro movimento, “Allegro poco”, seria 
AaAaAaA. O terceiro movimento, “Allegro”, possui a mesma estrutura geral: CcCcCcC. 
Já o “Andante” central é mais curto: BbBbB. 

 

 

Fig.1: Análise motívico-fraseológica do “Allegro poco” do “Concerto para Fagote em Mi Menor”, 
RV484, de Antonio Vivaldi 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 87 

 
 

 

Pensando na composição do “Concerto para Violão” que me propus realizar, 
decidi misturar a estrutura completa de Vivaldi em apenas um movimento. Para tanto, 
primeiro dividi os movimentos A e C em três grandes segmentos – AaA, aA, aA e CcC, 
cC, cC – e o B em dois – BbB, bB. Assim elegi a seguinte arquitetura geral: AaA BaB 
CcC aA cC bB cC aA. No estágio atual, os dois primeiros grandes segmentos estão 
prontos: AaA, BbB. Ao invés de escrever as seções de tutti para orquestra, ou cordas, 
empreguei um conjunto de câmera, o que pode viabilizar execuções futuras: piano, sax 
barítono, clarineta e violino. A peça se chamará, portanto, “Concerto para Violão e 
Conjunto de Câmara”.  

Quanto a modelagem interna dos movimentos, para o momento só há 
espaço para falar um pouco do primeiro. Na Fig. 1 (ver adiante), apresento, em duas 
colunas, a análise motívico-fraseológica completa do movimento de abertura de 
Vivaldi. Como generalizei as ideias da peça por meio de variáveis, este é, em resumo, o 
modelo, o sistema composicional sobre o qual estou me baseando, e que agora explicito 
com mais detalhes. 

Os termos tutti e solo falam por si mesmos. As tonalidades estão indicadas 
com cifras. As cifras entre parênteses se referem aos tons vizinhos pelos quais a peça 
transita, mas não são modulações, e sim inclinações13 (ADOUR, 2014, p. 324). As 
modulações são representadas pelo sinal de maior (“>”) entre as tonalidades em 
questão. 

 

Ex.12: Fagote e violinos I e II do primeiro compasso do primeiro movimento, “Allegro poco”, do 
“Concerto para Fagote em Mi Menor”, RV484, de Antonio Vivaldi. 

Assim como reinterpretei o compasso da “Primavera” de Vivaldi na 
discussão sobre o Ex.1, aqui também decidi compreender cada compasso de 4/4 do 
“Concerto para Fagote” como representativo de dois motivos em 2/4. Como os 
números indicam as semifrases binárias e ternárias, o primeiro 2, que se refere a dois 
motivos – uma semifrase binária – equivale a um compasso na partitura de Vivaldi. 
Esses números estão agrupados em cada linha para formar as frases. Cada duas ou três 
frases se seguem para formar os períodos, os quais são separados por uma linha em 
branco. Os três hífens (“- - -”) separam as seções, as quais são uma combinação de 2 
ou 3 períodos. A grande linha hifenizada delimita as duas grandes seções desse 
“Allegro poco”, o que lhe confere carácter de “parte”, em acordo com a hierarquia da 
Tab.1. Assim verfica-se que ele é uma estrutura que entra em conflito com essa 
hierarquia, pois fica a um passo do nível que lá chamei de “movimento”. Como dito 

                                                           
13 Inclinação é uma denominação alternativa que Adour (2014) propõe para as chamadas “modulações 
passageiras”, que não são realmente modulações. 
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sobre a nomenclatura acima, ela é provisória. Em outros concertos do mesmo período, 
o mesmo problema se reproduz. 

Com relação à análise motívica, primeiro destaco que optei por não 
acrescentar índices às letras, o que me confere maior liberdade no momento de 
compor. As letras estão agrupadas da mesma maneira que as semifrases, assim 
facilitando a identificação dos motivos. Os parênteses indicam filiações ambíguas ou 
mistura de duas ideias. Um aspecto muito especial da peça de Vivaldi é o marcante 
acompanhamento em fusas do violino I, que é lançado já no primeiro compasso, em 
contraponto com a melodia inicial (ver Ex.12). Como são dois materiais temáticos 
simultâneos, representei as fusas por meio do sublinhado. Assim, na primeira 
semifrase, os dois motivos, a e b, são acompanhados pelas fusas. Como esse material 
muitas vezes deixa de ser acompanhamento e é executado pelo solista, o indiquei como 
primeiro motivo, a, só que com um corte, a, já que ele surgiu como acompanhamento 
(sublinhado) dessa primeira ideia melódica da peça. 

Motivos inespecíficos foram grafados com um hífen. Nesse sentido é 
importante destacar o caso do motivo n. Seguindo a lógica da ordem alfabética, 
percebe-se que essa letra aparece cedo demais. Tal motivo, em sua primeira aparição, 
era inespecífico, porém, quando, durante a investigação, percebi sua retomada no final 
do movimento, o batizei com a letra da vez (o motivo m havia acabado de ser 
empregado, na frase anterior) e troquei os dois hífens que estavam no lugar que agora 
ocupam os dois primeiros motivos n. Isso é um registro da mobilidade quanto à 
importância dos materiais composicionais durante a análise, como mais acima 
mencionei, e a irregularidade na ordem das letras evidencia esse processo. 

A análise harmônica do sistema composicional da Fig.1 também foi 
aproveitada. Como o fagote várias vezes toca o virtuosístico grupo de fusas que o 
violino I primeiramente executa, comecei a composição do “Concerto para Violão” com 
a elaboração de uma ideia equivalente, porém idiomática para o violão (ver Ex.13). 
Escolhi, como “tônica”, em congruência com o Em de Vivaldi, um acorde quartal (fá, 
sib, mib, láb) com acréscimo das duas primeiras cordas soltas do instrumento, 
justamente as notas mi e si, não obstante elas entrarem em direto conflito com a 
tétrade por quartas. Para as outras funções, transpus a tétrade quartal exatamente uma 
quarta (subdominante) e uma quinta (dominante), mas mantive, como pedal, as notas 
soltas si e mi. Essas opções foram mantidas rigorosamente em acordo com as funções 
e as transposições que acontecem nesse primeiro Allegro de Vivaldi. 

 
Ex.12: Idéia geradora do “Concerto para Violão e Conjunto de Câmara” de Fabio Adour. 

Esse é um trabalho em andamento. Mesmo tendo seguido o paradigma 
motívico de Vivaldi com rigor, estabeleci relações métricas entre a minha composição 
e a peça modelo muito complexas para ilustrar nesse momento. Um estudo posterior 
terá que ser realizado nesse sentido. Por ora destaco que a maior parte da 
fundamentação analítica que usei para engendrar o modelo composicional foi aqui 
explicitada. Penso e espero que as complexas discussões sobre métrica e forma que 
propus podem não apenas interessar aos compositores, mas servir aos estudos 
musicológicos em geral. 
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