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Resumo: A modelagem sistêmica aplicada à composição musical (MORAES; PITOMBEIRA 2011,2012 
e 2013) é uma metodologia analítico-composicional que se origina da convergência entre a teoria da 
intertextualidade (KRISTEVA, 2005; KORSYN, 1991; KLEIN, 2005) e a teoria dos sistemas 
composicionais (LIMA, 2011), a qual, por sua vez, deriva-se da teoria geral dos sistemas 
(BERTALANFFY, 1968; KLIR, 1991; MEADOWS, 2008). Neste trabalho, examinamos as bases teóricas 
dessas duas teorias, suas ramificações, tipologias e ferramentas, e como elas se articulam esteticamente 
para viabilizar a realização da modelagem sistêmica de uma obra musical (intertexto), com o objetivo de 
detectar seu sistema composicional hipotético, a partir do qual o compositor pode planejar uma nova 
obra, que herda características profundas do texto original. 
 
Palavras-chave: Modelagem sistêmica; intertextualidade; sistemas composicionais; planejamento 
composicional. 

Introdução 

Neste trabalho, discutimos os fundamentos teóricos e estéticos da 
modelagem sistêmica no âmbito da composição musical. A reflexão sobre os 
fundamentos teóricos compreende um exame detalhado dos conceitos que dão 
sustentação a essa metodologia de planejamento pré-composicional com a qual temos 
trabalhado, em nível acadêmico, desde 2010, a partir do desenvolvimento do projeto 
de iniciação científica intitulado Modelagem dos sistemas composicionais do Segundo 
Caderno dos Ponteios de Camargo Guarnieri. Diversos artigos sobre esse tópico foram 
publicados em revistas e anais de congressos nacionais. Os trabalhos de modelagem 
que estão sendo desenvolvidos presentemente em mais dois projetos sobre esse tópico2 
nos convidam cada vez mais a refinar o estudo dos conceitos fundadores dessa 
metodologia. Dessa forma, examinaremos a convergência da teoria da 
intertextualidade com a teoria dos sistemas composicionais na perspectiva de uma 
definição do conceito de modelagem sistêmica.  

Por sua vez, a reflexão sobre os fundamentos estéticos envolve a observação 
das alterações no perfil estético de um intertexto, isto é, de seu conteúdo paramétrico 
(harmonia, melodia, ritmo, textura, dinâmica etc.) como resultado da modelagem. 

Inicialmente, discutiremos separadamente os conceitos relativos à teoria da 
intertextualidade e à teoria dos sistemas composicionais, para, em seguida, 
observarmos como essa última cria uma nova ramificação no leque de possibilidades 

                                                           
1 Este trabalho foi apresentado no 14º Colóquio de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Música 
(PPGM) da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 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 nesse programa.  
2 Produção de obras originais a partir da modelagem sistêmica do primeiro caderno de Ponteios de 
Camargo Guarnieri e Modelagem sistêmica a partir de gestos harmônico-melódicos de pequenas 
peças brasileiras, este último sendo desenvolvido por uma equipe de alunos de iniciação científica sob 
nossa coordenação e o primeiro sendo desenvolvido como parte dos requisitos para participar do PPGM-
UFRJ. 
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intertextuais, introduzindo uma compreensão sistemática mais profunda e estrutural 
de um intertexto. 

Sistemas composicionais 

Uma pesquisa bibliográfica sobre o termo “sistema composicional”, em 
2009, nos permitiu constatar como esse conceito era tratado de maneira ampla, 
referindo-se tanto a noções de senso comum, como, por exemplo, a maneira particular 
de compor e de organizar os materiais sonoros, bem como à noção mais sistemática de 
sistemas computacionais aplicados à música. Detectamos também referências 
superficiais ao pensamento sistêmico3. O projeto de mestrado de Flávio Lima, que 
tivemos o prazer de orientar no Programa de Pós-graduação em Música da 
Universidade Federal da Paraíba, em 2009, representou um importante passo na 
direção de propor uma definição para esse conceito. O projeto de Flávio Lima 
propunha a elaboração de sistemas composicionais a partir das ferramentas 
intertextuais de Korsyn/Bloom e Straus. Para tanto, uma definição do termo “sistema 
composicional” foi uma tarefa primordial para o desenvolvimento da pesquisa. 
Partimos da conceituação de Herbert Brun (SMITH, 1979, p.68):  

Se eu definir um sistema a partir de seus elementos, digamos as 88 teclas de 
um piano, cada um destes elementos podem estar em dois estados: on e off; eu vou 
então escrever uma série de instruções especificando quando estes elementos devem 
mudar de estado, quantos deles devem mudar, em que sequência, e assim por diante.   

Essa definição de Brun se aplica perfeitamente a qualquer sistema 
composicional que trate do parâmetro altura e poderia ser estendida para aplicações 
em outros parâmetros. A noção de série de instruções também pode ser encontrada no 
pensamento sistêmico, mais especificamente na teoria geral dos sistemas, de 
Bertalanffy (2008:53), que menciona os sistemas simbólicos, nos quais se insere a 
música, como um campo que se organiza a partir de “regras do jogo” (Tabela 1). 
Bertalanffy (2008:84) define um sistema como “um complexo de elementos em 
interação”. 

Por sua vez, Klir (1991:4-5), partindo de uma definição de senso comum 
(dicionário) propõe que um sistema é “um conjunto ou arranjo de coisas relacionadas 
ou conectadas de tal maneira a formar uma unidade ou todo orgânico”. Essa definição 
pode ser formalizada na equação S = (O,R), onde S é o sistema, O, os objetos e R, as 
relações entre esses objetos. Meadows (2008:11) complementa a definição de Klir, 
acrescentando um terceiro componente: a função4. 

A system isn’t just any old collection of things. A system is an interconnected 
set of elements that is coherently organized in a way that achieves something. 
If you look at that definition closely for a minute, you can see that a system 
must consist of three kinds of things: elements, interconnections, and a 
function or purpose. For example, the elements of your digestive system 
include teeth, enzymes, stomach, and intestines. They are interrelated 
through the physical flow of food, and through an elegant set of regulating 
chemical signals. The function of this system is to break down food into its 
basic nutrients and to transfer those nutrients into the bloodstream (another 
system), while discarding unusable wastes. 

 

                                                           
3 O pensamento sistêmico é um corpo teórico formado pela teoria geral dos sistemas, pela cibernética e 
pela teoria da complexidade. 
4 Dessa forma, a equação de Klir, mostrada acima, pode ser atualizada para S = (O,R,F). 
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Partindo dessas diversas definições, Lima (2011:62) propõe que sistema 
composicional é “um conjunto de diretrizes, formando um todo coerente, que 
coordenam a utilização e interconexão de parâmetros musicais, com o propósito de 
produzir obras musicais”.  

Tabela 1. Hierarquia dos sistemas, segundo Bertalanffy (2008). 

 

 Nível Descrição e Exemplos Teoria e Modelos 

1.  Estruturas estáticas Átomos, moléculas,… Fórmulas químicas 

2.  Relojoaria Relógios, sistemas solares,… Mecânica Newtoniana e 
Einsteiniana 

3.  Mecanismo de 
controle 

Termostato Cibernética 

4.  Sistemas abertos Células Metabolismo, Genética 

5.  Organismos 
inferiores 

Vegetais Faltam teorias e modelos 

6.  Animais Sistemas nervosos, 
aprendizagem,… 

Teoria dos autômatos, 
retroação,… 

7.  Homem Simbolismo, 
autoconsciência,… 

Incipiente teoria do simbolismo 

8.  Sistemas 
socioculturais 

Populações de organismos, 
comunidades determinadas 
por símbolos,… 

Leis estatísticas de dinâmica 
populacional, sociologia, 
economia, história 

9.  Sistemas simbólicos Linguagem, lógica, 
matemática, arte, moral,… 

Algoritmos de símbolos: “regras 
do jogo”, tais como nas artes 
visuais, na música etc. 

 

Sugerimos que além de parâmetros um sistema composicional também 
coordene a utilização de materiais (PITOMBEIRA, 2015:69), uma necessidade básica 
em sistemas intertextuais literais, nos quais o intertexto é citado sem modificações 
substanciais. Também consideramos extremamente importante observar que a 
discussão sobre sistemas composicionais é restrita a uma metodologia racional de 
organização pré-composicional e não tem a pretensão de investigar se a música, sob 
uma perspectiva ontológica, a obra integral de um compositor, ou mesmo uma única 
peça musical, constituem um sistema, nos moldes anunciados pelo pensamento 
sistêmico. Nosso objetivo é mais simples: propor uma estrutura de fundo, formada por 
regras básicas e gerais, destituída de particularizações, que servirá de base para o 
planejamento composicional de uma obra musical. Dessa forma, a noção de todo 
coerente é prescindível no quadro da definição de sistema composicional, uma vez que 
a coerência pode ser viabilizada durante o processo composicional e poderá ser 
examinada na fase final desse processo, com a obra pronta. 

Assim sugerimos que a definição acima seja reescrita e passe a ter a seguinte 
redação: “sistema composicional é um conjunto de diretrizes que coordenam a 
utilização e interconexão de parâmetros e materiais musicais, com o propósito de 
produzir obras musicais”.  Nessa definição temos os objetos (parâmetros e materiais), 
relações (interconexão) e função (produção de obras musicais). Na prática, os sistemas 
consistem em um conjunto de definições, ou em um algoritmo computacional, que 
tratam da utilização de parâmetros musicais, ou seja, definem o perfil genérico dos 
objetos e suas relações de interconexão. Para que um sistema se materialize em uma 
obra musical, uma fase posterior de planejamento composicional é necessária. Nessa 
fase, são atribuídos valores particulares aos objetos e às relações.  
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Fig. 1. Tipos de sistemas composicionais 

Inspirados em Bertalanffy (2008), sugerimos uma tipologia para os 
sistemas composicionais: abertos, semiabertos e retroalimentados (Fig. 1).5 O sistema 
aberto apresenta entrada e saída. É o caso dos sistemas que manipulam intertextos, 
modificando-os através de operações nos parâmetros ou alterando a relação temporal 
entre os materiais. O sistema semiaberto apresenta somente a saída. É o caso dos 
sistemas que geram dados através de processos determinísticos ou indeterminísticos 
(probabilísticos). O sistema retroalimentado tem os dados da saída reintroduzidos na 
entrada. É o caso dos sistemas dinâmicos não lineares (caos), que são efetivados 
computacionalmente por processos iterativos. Propomos, a título de exemplo, a 
construção de um sistema semiaberto e a utilização desse sistema no planejamento e 
na construção de um pequeno trecho musical. A Tabela 2 contém um sistema aberto 
que denominaremos Sistema 1. Esse sistema consiste de cinco definições.  

Tabela 2. Sistema 1. 

Definição 1 Propõe-se a construção de duas linhas musicais, as 
quais podem ser distribuídas em diversas outras 
linhas durante a fase de planejamento.  

Definição 2 As alturas serão oriundas de dois hexacordes A e B. Cada 
hexacorde fornecerá material para uma linha específica. As 
classes de alturas componentes de cada hexacorde serão 
armazenadas em tabelas indexadas (1,2,3,4,5,6). 

Definição 3 Uma escala rítmica de seis valores será construída na fase de 
planejamento. Esses valores serão armazenados em uma 
tabela indexada.  

Definição 4 Pausas são distribuídas livremente e classes de alturas 
repetidas podem ser agrupadas produzindo uma figura 
rítmica de maior valor. 

Definição 4 Através do sorteio de um dado, são escolhidos 
simultaneamente os valores de alturas e figuras rítmicas, os 
quais são dispostos ordenadamente em cada linha. 

Definição 5 Timbre, dinâmica e articulação serão escolhidos livremente 
pelo compositor. 

 

Ao planejaremos uma obra com base no Sistema 1, inicialmente escolhemos 
os hexacordes A e B e as figuras rítmicas. Essas escolhas estão armazenadas na Tabela 

                                                           
5 Bertalanffy fala em sistemas abertos e fechados (2008:39). Esse último seria inútil no caso da música, 
por não transferir seus resultados para o mundo exterior. 
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3, que é um conjunto de tabelas indexadas. Os sorteios produzem os resultados 
mostrados na Figura 2. A Figura 3 mostra uma possível realização do trecho. 

Tabela 3. Planejamento composicional: escolha dos hexacordes e das figuras rítmicas do Sistema 1 

Índice Hexacorde A Hexacorde B Figuras 
1 0 1 Mínima 
2 2 3 Semínima 
3 4 5 Semínima pontuada 
4 6 7 Colcheia 
5 8 9 Colcheia pontuada 
6 10 11 Semicolcheia 

 

 

 

Fig. 2. Resultado do sorteio 

 

Fig. 3. Possível realização do trecho sorteado 

Intertextualidade 

Kristeva parte do princípio de que “todo texto se constrói como um mosaico 
de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto. Assim sendo, um 
texto é, de certa maneira, ele próprio e um outro – ou outros – que o precede(m)” 
(KRISTEVA, 2005:68).  Por sua vez, para Bloom, intertextualidade “é um espaço 
crítico fora dos limites do texto, em que o crítico compara dois ou mais trabalhos 
literários” (KLEIN,2005). O texto de Klein (2005) é uma das referências mais 
completas sobre o estudo da intertextualidade no campo musical. A partir dele pode-
se ramificar para outros trabalhos de importância fundamental para essa linha de 
pesquisa. 

Definimos em nossa pesquisa dois tipos de intertextualidade. No primeiro 
tipo, denominado Literal, o intertexto é utilizado literalmente ou sofre transformações 
que não afetam sua integridade superficial, sendo, portanto, reconhecível. 
Enquadram-se nesse primeiro tipo as transformações motívicas de transposição, 
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inversão, expansão e contração temporal, expansão e contração intervalar, 
deslocamento pontual de oitava6 e conversão7, bem como a Variação, a Citação, a 
Paródia8 e o Pastiche9. No segundo tipo, denominado Abstrato, o intertexto sofre 
modificações radicais ou é utilizado somente em seus aspectos estruturais e profundos. 
Nas modificações radicais se enquadram as transformações motívicas de 
retrogradação, simplificação/complexificação, fixação paramétrica, filtragem, 
permutação e fragmentação, bem como as ferramentas de Bloom/Korsyn e Straus, 
explicadas a seguir. A busca dos aspectos estruturais profundos de um intertexto, no 
intuito de detectar o sistema composicional subjacente que lhe deu origem se constitui 
no que denominamos de modelagem sistêmica, a qual será tratada com maiores 
detalhes na próxima seção deste artigo. Quando se utilizam somente as relações entre 
os objetos formadores do intertexto, sem a preocupação em determinar um sistema 
composicional subjacente, pode-se pensar em um tipo estendido de paráfrase10. No 
estado atual da pesquisa, o exame da paráfrase, paralelamente às modelagens dos 
Ponteios do 1º Caderno de Guarnieri, se constitui em um ponto de extrema 
importância. Procura-se identificar se essa noção estendida de paráfrase já poderia ser 
considerada um tipo de modelagem sistêmica de primeira ordem. Uma discussão mais 
aprofundada da paráfrase será objeto de estudo de um trabalho futuro. 

É interessante, nesse ponto, examinarmos as ferramentas de Bloom/Korsyn 
e Straus de transformação radical de intertextos. Korsyn (1991) descreve as 
“proporções revisionárias” de Harold Bloom, que são utilizadas para examinar a 
intertextualidade em textos literários. Em seguida, oferece sugestões musicais para 
essas proporções, tomando como estudo de caso a influência de Chopin em Brahms, 
ou mais especificamente da Berceuse, Op.57 de Chopin no Romanze, Op.118 de 
Brahms. Para cada proporção revisionária, Bloom associa uma figura retórica (e 
também uma defesa psíquica). Korsyn procura então demonstrar como cada uma 
dessas proporções pode ser traduzida para o campo da análise musical. A tabela 4 
mostra as proporções de Bloom, as figuras retóricas e as sugestões musicais dessas 
proporções feitas por Korsyn. Flávio Lima (2011) utilizou essas proporções sob um viés 
prescritivo para construir sistemas composicionais intertextuais.  

                                                           
6 Consiste no deslocamento livre de oitavas aplicado a algumas alturas de um determinado trecho. 
7 Consiste em filtrar as notas através de uma escala diferente da utilizada na construção original e 
converter para essa nova escala as notas que a ela não pertencem. 
8 O dicionário New Harvard (NH) apresenta três definições para o termo: “1) Uma obra que, com 
objetivo humorístico ou satírico, faz uso distorcido ou exagerado das características de outra obra; 2) 
Uma obra musical com texto, na qual um novo texto foi substituído pelo texto original, frequentemente 
sem intenção humorística; e 3) Uma composição que de maneira séria retrabalha o material musical de 
outra composição” (RANDEL, 1986: 608). 
9 Segundo o NH, “1) Qualquer obra montada a partir de pedaços de outras obras; 2) obra vocal, 
geralmente uma ópera, contendo música de diversos compositores ou música originalmente composta 
para diversas outras obras” (RANDEL, 1986: 614). Um exemplo de Pastiche no século XX é a Sinfonia 
de Berio, que tem como pano de fundo a Sinfonia No.2 de Mahler e é formado por uma densa 
sobreposição de citações que incluem fragmentos de La Mer de Debussy, referências a Epifanie e 
Sequenza 4 de Berio, bem como citações de Bach, Schoenberg, Ravel, Strauss, Berlioz, Brahms, Berg, 
Hindemith, Beethoven, Wagner, Stravinsky, Boulez, Stockhausen, Globokar, Pousser e Ives. 
10 O NH apresenta três definições para paráfrase: “1) Aplicação de música a uma elaboração métrica da 
Bíblia ou dos Salmos (como na obra de Benedetto Marcello intitulada Estro poetico-armonico: 
Parafrasi sopra li primi [secondi] venticinque salmi); 2) Nos séculos 14-16, uma melodia emprestada 
de outra fonte (geralmente cantochão) e subsequentemente ornamentada; e 3) No século 19, uma obra 
solo de grande virtuosidade, na qual melodias populares, geralmente de óperas, eram elaboradas (Ex.: 
Liszt: Rigoletto: Paraphrase de concert)” (RANDEL, 1986:608). Em um artigo de 2008 examinamos 
uma noção expandida de paráfrase (PITOMBEIRA, 2008). 
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Tabela 3. Proporções revisionárias de Bloom e sugestões musicais de Korsyn 

 

Proporção  

Revisionária 

 

 

Figura 

retórica 

 

 

Possíveis aplicações musicais, 

segundo Korsyn 

 

Clinamen: “O poeta desvia-se de 

seu precursor (...) Isso aparece 

como um movimento corretivo em 

seu próprio poema”(Bloom, 

2002:64).  

Ironia Inserir uma estrutura localmente estável, 

que é instável no contexto geral do 

intertexto. 

Efetivar ironia implícita: dissonância em 

um nível hierárquico (Schenkeriano) pode 

se tornar consonante em outro nível. 

Tessera: “completude e antítese 

(...) O poeta completa 

antiteticamente seu precursor, 

lendo o poema-pai de modo a 

reter seus termos, mas usando-os 

em outro sentido, como se o 

precursor não houvesse ido longe 

o bastante” (Bloom, 2002:64).  

 Sinédoque Completar antiteticamente o texto original, 

como se esse fosse um comentário da nova 

obra. 

Estender o intertexto. 

Utilizar estratégias que o precursor deveria 

ter usado. 

Kenosis: “Dispositivo de 

decomposição (...) movimento de 

descontinuidade em relação ao 

precursor” (Bloom, 2002:64).  

Metonímia Liquidar (Schoenberg). 

Destruir o contexto original. 

Reduzir o processo de modelagem  

Daemonização: Movimento em 

direção a um Contra-Sublime 

personalizado, em reação ao 

Sublime do precursor. 

Hipérbole Reduzir o intertexto. 

Askesis: Auto-purgação, que se 

destina a atingir um estado de 

solidão. 

Metáfora Separar-se do original 

Descontruir o texto original de tal forma 

que sua conclusão seja posta em questão. 

Apophrades: Retorno dos 

mortos (...) como se o próprio 

poeta posterior houvesse escrito a 

obra característica do precursor. 

Metalepse Revisão de uma proporção anterior 

Apontar para um futuro além da peça 

Criar implicações não resolvidas (Meyer & 

Narmour) 

Criar assimetria 

 

Straus (1990), também inspirado em Bloom, propõe uma série de 
ferramentas de modificação de intertextos que foram aplicadas em obras do passado 
por compositores do século XX. Essas ferramentas são: 

1. Motivização: O conteúdo motívico do trabalho precedente é radicalmente 
intensificado. 

2. Generalização: Um motivo do trabalho precedente é generalizado no 
conjunto de classes de alturas desordenado, do qual é um membro. Este 
conjunto de classes de alturas é então desdobrado no novo trabalho, de 
acordo com as normas do uso pós-tonal. 
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3. Marginalização: Os elementos musicais que são centrais à estrutura do 
trabalho precedente (tais como cadências dominante-tônica e progressões 
lineares que abrangem intervalos triádicos) são relegados à periferia do novo 
trabalho. 

4. Centralização: Os elementos musicais que são periféricos à estrutura do 
trabalho precedente (tais como áreas de tonalidade remota e combinações 
não usuais das notas resultantes de ornamentações lineares) movem-se para 
o centro estrutural do novo trabalho. 

5. Compressão: Os elementos que ocorrem diacronicamente no trabalho 
precedente (tais como duas tríades numa relação funcional a cada outra) são 
comprimidos em algo síncrono no novo trabalho. 

6. Fragmentação: Os elementos que ocorrem juntos no trabalho precedente 
(tais como a fundamental, a terça, e a quinta de uma tríade) são separados 
no novo trabalho. 

7. Neutralização: Os elementos musicais tradicionais (tais como acordes de 
sétima da dominante) são desnudados de suas funções de costume, 
particularmente de seu impulso progressivo. A progressão para adiante é 
bloqueada. 

8. Simetrização: Progressões harmônicas e formas musicais tradicionalmente 
orientadas para um objetivo (forma sonata, por exemplo) são feitas 
inversamente ou retrógrada-simetricamente, e são assim imobilizadas. 

Modelagem sistêmica 

Nossas primeiras experiências com a modelagem foram informais e 
empíricas11. O próprio termo – modelagem sistêmica – foi se firmando gradualmente12. 
Uma proposta de definição para o termo, nesse estágio da pesquisa, é esta: uma 
metodologia pré-composicional que consiste no exame dos aspectos estruturais 
profundos de um intertexto, no intuito de detectar o sistema composicional subjacente 
que lhe deu origem.  

Esse termo se inspira na modelagem sistêmica empregada no âmbito da 
engenharia. Para Mororó, um modelo é uma “representação simplificada de um 
sistema real com o objetivo de estudo deste sistema” (MORORÓ, 2008:27). Para a 
engenharia, a modelagem propõe um modelo físico e um modelo matemático que 
simule com ampla exatidão as particularidades de certo sistema. A intenção é verificar 
as condições de operação e os limites desse sistema. 

A modelagem sistêmica, aplicada à composição musical, é uma modalidade 
de intertextualidade abstrata, na qual se busca identificar o sistema composicional de 
uma determinada obra com a finalidade de planejar uma nova obra, aparentada com a 
original somente em alguns aspectos profundos. Por isso, a modelagem sistêmica é 
parcial, uma vez que uma modelagem que tendesse à exaustão produziria como 
resultado a própria obra original que está sendo modelada. A modelagem sistêmica 
forma, juntamente com o planejamento composicional, um ciclo completo de produção 
pré-composicional de uma obra, sob uma perspectiva intertextual. 

                                                           
11 Suite Russana, Op.11(1992), realizada a partir da análise do 2º Ciclo Nordestino, de Marlos Nobre e 
Suite para Clarinete e Piano, Op.13 (1993), realizada a partir da análise da Sonata Primavera, Op.24, 
N.5, de Beethoven. 
12 Inicialmente como paráfrase (PITOMBEIRA, 2008), em seguida como metodologia analítica 
(PITOMBEIRA, DI CAVALCANTI, 2009). O termo aparece em 2011 associado tanto à modelagem 
computacional de corais de Bach (MEDEIROS, SANTOS, PITOMBEIRA, 2011) como à modelagem de 
um Ponteio de Guarnieri (MORAES, PITOMBEIRA, 2011). 
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Três etapas compõem a modelagem sistêmica. Na primeira etapa, escolhe-
se o parâmetro (ou os parâmetros) que será focalizado na análise. No exemplo da figura 
4, um trecho para oboé será modelado com foco exclusivo no parâmetro altura. Desta 
forma, os demais parâmetros e particularidades do trecho são desprezados. A segunda 
etapa consiste na análise propriamente dita. No trecho em questão, observamos que 
há quatro conjuntos de cromas (classes de alturas), A, B, C e D, todas pertencentes à 
mesma classe de conjuntos (set class). Esses conjuntos de cromas se relacionam entre 
si, por intermédio de três operações: α, β e γ. A próxima etapa, denominada 
generalização, consiste em desprezar os valores particulares dos objetos e concentrar-
se somente nas relações. O resultado dessa metodologia é um sistema composicional 
que, nesse caso específico, consiste em três definições, mostradas no final do fluxo da 
figura 4. 

 

Figura 4. Fluxograma da modelagem sistêmica aplicada à composição musical 
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De posse do sistema composicional mostrado na Fig. 4, um compositor pode 
efetivar o ciclo reverso, que denominamos planejamento composicional. Esse ciclo 
consiste também de três etapas. Na primeira etapa, particularizam-se os valores dos 
parâmetros. No caso mostrado na Fig. 5 (correspondente à generalização, última etapa 
da modelagem sistêmica), procuramos determinar valores para o parâmetro altura que 
satisfaçam às condições declaradas no sistema composicional. Determinados esses 
valores, passa-se à segunda etapa que é a aplicação desses valores no contexto musical 
de registro e extensão instrumental. A última etapa consiste na complementação 
paramétrica, ou seja, parâmetros não especificados no sistema composicional são 
livremente escolhidos pelo compositor. A partir desses repositórios, o compositor 
passa então a refinar o trabalho em termos de elementos adicionais, agógica, ajustes 
idiomáticos etc. 

 

 

Fig. 5. Fluxograma de planejamento composicional a partir de um sistema dado 
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Quatro aspectos importantes inerentes à metodologia da modelagem 
sistêmica: (1) como frisamos anteriormente, o sistema composicional derivado da 
modelagem não tem a intenção de revelar a linguagem de toda a produção de um 
compositor; (2) a modelagem sistêmica com fins composicionais é intencionalmente 
parcial, porque não tem a intenção de reconstruir a obra original; (3) o sistema 
composicional resultante tanto pode consistir em um conjunto de definições 
declaradas textualmente como em um algoritmo computacional; e (4) A modelagem 
sistêmica provoca, em diversas gradações, um esvaziamento estético do intertexto. 

Conclusão 

Examinamos, neste trabalho, o conceito de modelagem sistêmica como 
resultado da convergência de duas teorias: intertextualidade e sistema composicionais. 
Com o objetivo de sedimentar as bases teóricas fundamentais dessa metodologia, 
propomos a criação de um quadro genealógico (Fig. 6), posicionando a modelagem 
sistêmica como uma ramificação da intertextualidade abstrata que se organiza 
metodologicamente por influência da teoria dos sistemas composicionais. 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Genealogia da modelagem sistêmica 
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Assim, vemos nesse quadro (Fig. 6) que uma obra original pode ser 
submetida a um tratamento intertextual por duas vias. A via literal se efetiva tanto 
através de transformações motívicas que produzem alterações suaves na superfície do 
intertexto (transposição, inversão, expansão e contração temporal, expansão e 
contração intervalar, deslocamento pontual de oitava e conversão), como através de 
Variação, Citação, Paródia e Pastiche. A via abstrata se efetiva através de 
transformações motívicas que causam modificações radicais no intertexto 
(retrogradação, simplificação e complexificação, fixação paramétrica, filtragem, 
permutação e fragmentação) ou se apropria do intertexto somente em seus aspectos 
estruturais e profundos (ferramentas de Bloom/Korsyn e Straus). Um caso a ser 
estudado em trabalhos futuros é a paráfrase, cuja noção estendida já foi por nós 
utilizada na modelagem de uma peça de Webern (PITOMBEIRA, 2008). O exame da 
paráfrase, com maior precisão teórica, nos permitirá propor a modelagem como um 
tipo especial de intertextualidade abstrata ou como um tipo de modelagem focalizada 
somente na generalização de objetos, ou seja, que mantém as mesmas relações 
estruturais da obra de origem. A modelagem que generaliza tanto objetos como 
relações é um tipo de modelagem de segunda ordem sobre a qual já elaboramos um 
estudo, ainda não publicado, tomando como estudo de caso o Ponteio N.1 de Guarnieri. 
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