
  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 115 

 
 

Modelagem sistêmica dos Ponteios nº21, 23 e 25, de 
Camargo Guarnieri 

 
Marcel Macedo de Castro Lima 
 marcelcastrolima@gmail.com 

 
Liduino José Pitombeira de Oliveira 

pitombeira@musica.ufrj.br 

Resumo: Neste trabalho, apresentaremos a Modelagem Sistêmica de três Ponteios de Camargo 
Guarnieri, realizada com o objetivo de gerar repositórios composicionais. Este trabalho consiste em 
resultados parciais obtidos no projeto de mestrado realizado por Marcel Castro-Lima sob orientação de 
Liduino Pitombeira, sobre a composição de uma obra para orquestra de sopros a partir da Modelagem 
Sistêmica de cinco Ponteios de Camargo Guarnieri, realizada no programa de pós-graduação em música 
da UFRJ dentro da linha de pesquisa Poéticas da Criação Musical. A modelagem sistêmica (MORAES; 
PITOMBEIRA 2011, 2012, 2013a e 2013b) é efetivada a partir de uma análise do texto musical original 
tomando como perspectiva a identificação dos objetos e de suas inter-relações, as quais são formalizadas 
em uma série de declarações generalizadas, engendrando a definição de um sistema composicional 
(LIMA, 2011) que servirá de ponto de partida para a composição de novas obras.  
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Introdução 

Este artigo apresenta a Modelagem Sistêmica dos ponteios nº21, 23 e 25, de 
Camargo Guarnieri, resultado parcial da pesquisa de mestrado realizada por Marcel 
Castro-Lima, sob orientação de Liduino Pitombeira no programa de pós-graduação em 
música da UFRJ, na linha de pesquisa Poéticas da Criação Musical. Essa pesquisa de 
mestrado consiste na composição de uma obra para orquestra de sopros a partir da 
modelagem sistêmica de cinco ponteios do Terceiro Caderno de Ponteios de Camargo 
Guarnieri, onde a modelagem de cada ponteio dará origem a um movimento da nova 
obra. 

Este trabalho consiste em uma apresentação da Modelagem Sistêmica, com 
seu referencial teórico, seguida da exposição da Modelagem Sistêmica dos três 
ponteios referidos e uma conclusão. 

 

Modelagem Sistêmica 

No âmbito da engenharia, a modelagem sistêmica propõe a construção de 
um modelo matemático em escala reduzida, de determinado sistema, que conserve em 
si as características geradoras do sistema em questão. Isso significa que o modelo deve 
ser capaz de gerar, a partir de seus dados de entrada e saída, o sistema real. Segundo 
Bruno Mororó (2008, p.87), “um modelo é definido como a representação simplificada 
de um sistema real com o objetivo de estudo deste sistema”. 

A Modelagem Sistêmica utilizada na análise e composição musical tem sua 
origem na convergência da Teoria dos Sistemas Composicionais e da Teoria da 
Intertextualidade, e propõe, a partir da análise de determinada obra, a elaboração de 
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um Sistema Composicional que descreva o funcionamento e inter-relação entre seus 
diversos parâmetros musicais: 

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, bem 
como as relações entre os valores associados a esses parâmetros, em suas 
diversas dimensões. (MORAES, PITOMBEIRA, 2013, p.4) 

O Sistema Composicional a que chegamos através da análise servirá 
posteriormente à composição de novas obras, que guardarão com a obra original 
semelhanças estruturais profundas. Isso significa que o Sistema Composicional 
resultante da Modelagem Sistêmica deve ser capaz de descrever tanto a obra original 
como as novas obras. Essa abrangência do Sistema Composicional é possível graças ao 
que chamamos de generalização paramétrica: 

O primeiro passo na elaboração desse sistema consiste na generalização destas 
características, ou seja, consideraremos o texto original como um caso 
particular de planejamento composicional derivado de uma estrutura 
hierarquicamente mais profunda: o Sistema Composicional. (MORAES, 
PITOMBEIRA, 2013, p.6) 

A aplicação da Modelagem Sistêmica já pode ser observada nos estudos de 
Liduino Pitombeira e Pedro Miguel de Moraes sobre a composição dos Ponteios 1, 2 e 
5 de Pedro Miguel, compostos a partir da modelagem dos Ponteios 11, 12 e 15 do 
Segundo Caderno de Guarnieri (MORAES, PITOMBEIRA, 2013a, 2013b); no artigo 
sobre a composição de dois quintetos de sopros a partir da modelagem do Ponteio 25 
de Camargo Guarnieri (CASTRO-LIMA, PITOMBEIRA, 2015); no capítulo 3 do livro O 
pensamento musical criativo (2015); no artigo de Guilherme e Pitombeira (2014), 
intitulado Utilização do sistema trimodal no planejamento composicional do 
primeiro movimento de Sete bagatelas para quinteto de metais, que trata 
especificamente da modelagem da Quarta Sonatina de José Siqueira, como base para 
a composição de uma obra para quinteto de metais. 

Além disso, a Intertextualidade e os Sistemas Composicionais foram 
atrelados com uma finalidade composicional no trabalho de Flávio Lima, intitulado 
Desenvolvimento de Sistemas Composicionais através da Intertextualidade (LIMA, 
2011). A definição de Sistema Composicional de Lima e sua aplicação a procedimentos 
intertextuais presentes em seu trabalho têm grande relevância para a Modelagem 
Sistêmica. 

Nossos referenciais para Intertextualidade são Julia Kristeva (1969), Korsyn 
(1991) e Klein (2005), e com relação à Teoria dos Sistemas, Bertalanffy (1968), Klir 
(1991) e Meadows (2008). 

Modelagem Sistêmica dos ponteios nº25, 23 e 21 

Ponteio nº25 

A Modelagem Sistêmica do Ponteio nº25, cujos compassos iniciais podem 
ser observados na Fig. 1, pode ser observada de maneira mais detalhada no artigo 
Composition of two works for woodwind quintet based on the Systemic Modelling of 
Guarnieris Ponteio No 25 destes autores, publicado nos anais do XXV congresso da 
ANPONN, onde apresentamos o processo de composição de dois quintetos de sopros 
a partir da modelagem sistêmica do referido Ponteio. Neste trabalho, iremos focar na 
fase da modelagem, anterior à composição da nova obra. 
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Através da análise, observamos duas camadas musicais simultâneas 
atuando com relativa independência entre si. Enquanto a mão direita (camada 
melódica) apresenta uma melodia de ritmo contínuo, com uma construção tonal 
implícita, a mão direita (camada harmônica) apresenta acordes arpejados de cinco 
sons que são conduzidos de maneira parcimoniosa. Propomos duas soluções de 
modelagem para a camada melódica e uma para a camada harmônica. 

 

 

Fig.1: Compassos iniciais do Ponteio nº25 

A primeira solução para a camada melódica foi propor uma harmonização 
para toda a melodia, de maneira isolada. Essa harmonia implícita serviria de modelo 
para a composição de uma nova melodia, que formaria a camada melódica. 

A segunda solução foi tratar a melodia como uma cadeia de Markov de 
primeira ordem (onde o estado atual depende apenas do estado anterior) e construir 
uma matriz de transição de probabilidade que descreve estatisticamente qual a chance 
de determinada altura levar a uma outra altura específica. Foi criado um aplicativo em 
MATLAB que cria uma matriz de probabilidade a partir de uma melodia inserida e gera 
novas melodias com o mesmo perfil probabilístico da original. Esse aplicativo foi 
carregado com a melodia do Ponteio de Guarnieri para gerar melodias relacionadas 
com a do Ponteio com relação a esse aspecto. 

Para a camada harmônica, mapeamos todos os movimentos parcimoniosos 
entre os componentes de cada um dos vinte e cinco acordes de cinco sons. Criamos 
uma tabela que descreve a relação entre os acordes a partir desses movimentos 
parcimoniosos. Também foi criado um aplicativo em MATLAB para auxiliar a 
composição, onde, ao inserir um acorde qualquer de cinco sons, o aplicativo retorna 
vinte e cinco acordes com a mesma relação dos acordes originais de Guarnieri. 

A partir do sistema composicional proposto, optando entre as duas 
possibilidades para a camada melódica, podemos gerar infinitas obras musicais, que 
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guardam semelhanças com o Ponteio nº25 apenas no que diz respeito aos aspectos 
contemplados no sistema. 

Ponteio nº23 

O Ponteio nº23 apresenta uma estrutura similar à do Ponteio nº25 no que 
diz respeito às camadas independentes nas mãos esquerda e direita, mas aqui a camada 
melódica consiste na mão esquerda e a harmônica na mão direita. Também foi 
observada a independência métrica entre as duas camadas. 

 

 

Fig.2: Compassos iniciais do Ponteio nº23 

A melodia da mão esquerda do Ponteio pode ser dividida em nove pequenas 
seções, com características distintas com relação à sua construção. 

Um dos tipos de construção apresenta características tonais na tonalidade 
de mi menor. Os trechos que pertencem a esse tipo foram analisados do ponto de vista 
da harmonia. Essa harmonia implícita foi conservada para o planejamento da nova 
melodia. Chamamos esse tipo de construção de H. A Fig. 3 mostra um exemplo de 
trecho desse tipo. 

 

Fig.3: Proposta de harmonização para trecho do tipo H. 

O segundo tipo observado apresenta uma construção de uma nota pedal 
grave intercalada por intervalos fixos. Chamaremos esse tipo de construção de P. A Fig. 
4 mostra um trecho com esse tipo de construção, onde as notas de pedal são 
intercaladas por quartas justas. 

Fig.4: Exemplo de trecho do tipo P. 
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Por último, um tipo de construção motívica que consiste na apresentação de 
um motivo seguido de sua reprodução de maneira mais ou menos variada. 
Chamaremos esse tipo de construção de M exemplificada na Fig. 5. 

 

 

Fig.5: Exemplo de trecho do tipo M. 

A partir da análise de cada seção da melodia do Ponteio N.23, chegou-se ao 
modelo mostrado na tabela abaixo, que serviu de base para a criação da nova melodia. 

 

Tab.1: Modelo de Sistema Composicional para a camada melódica. 

 

1 – 7 8 – 10 11 – 13 14 – 16 17 – 21 22 - 25 26 – 27 28 – 31 32 – 39 

H1 M1 P1 P2 H2 M3 - M4 P3 M5 M6 

 

A camada harmônica foi analisada em toda a sua extensão segundo o 
contorno resultante do movimento dos acordes. Esse contorno será o modelo para a 
construção da nova camada harmônica. Os acordes podem ser alterados livremente, 
contanto que haja predominância na condução paralela, para que o contorno 
resultante seja reforçado. O contorno de cada inciso foi estabelecido conforme a Fig. 6, 
onde o nível mais baixo é notado como 0 e o mais alto como n – 1, sendo n o número 
de elementos do contorno. 

O Sistema Composicional resultante da Modelagem Sistêmica do Ponteio 
nº23 foi utilizado para a composição do primeiro movimento da Sonatina para tuba e 
piano de Marcel Castro-Lima. No momento, está sendo escrito por estes autores um 
artigo que será dedicado inteiramente à composição dessa obra, onde será possível 
observar mais detalhadamente o processo de análise do Ponteio e da composição da 
Sonatina. 

Ponteio nº21 

O Ponteio nº21, cujos compassos iniciais estão apresentados na Fig. 7, 
apresenta como principais características a escrita especular (os movimentos 
melódicos da mão direita acontecem simultaneamente de maneira inversa na mão 
esquerda) e a recorrência de determinadas células motívicas. Propomos um 
mapeamento desses motivos e a redução desses motivos às suas notas principais, 
chamadas aqui de notas geradoras, resultando em uma espécie de coral homofônico. 
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Fig.6: Exemplo de notação dos contornos. 

 

Fig.7: Compassos iniciais do Ponteio nº21. 

Todos os motivos da peça são formados a partir de seis motivos básicos 
geradores, aos quais atribuímos descrições formais. Esses motivos são apresentados 
na Fig. 8, onde a nota geradora (n) está destacada e ++ significa justaposição. 

Tomemos portanto os compassos iniciais do Ponteio nº21. A Fig. 9 mostra 
as configurações motívicas identificadas com suas notas geradoras. 

Essa redução nos permite observar características estruturais da obras que 
a princípio estavam ocultas em meio à textura complexa como, por exemplo, a origem 
do material melódico na escala pentatônica e o aumento no número de partes na seção 
central da peça. 

A partir dessa redução, aplicando os motivos às suas notas conforme o 
mapeamento mencionado, retornaríamos ao próprio ponteio. O modelo consiste, 
então, de um coral homofônico, onde serão aplicados motivos de maneira especular. 
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Fig.8: Configurações motívicas e descrições formais. 

 

 

Fig.9:Compassos iniciais com configurações motívicas e notas geradoras. 

Reduzindo o trecho às notas geradoras chegamos temos o coro homofônico 
observado na Fig. 10: 

 

Fig.10: Compassos iniciais após redução às notas geradoras. 

Esse sistema composicional oferece diversas possibilidades de utilização, 
que podem se aproximar ou afastar do Ponteio com relação à semelhança entre este e 
as possíveis obras geradas pelo sistema. Elaboramos uma tabela (tab.2) que mostra 
algumas possibilidades de utilização com relação à manutenção ou diferenciação de 
determinados parâmetros em comparação com o Ponteio de Guarnieri. A letra G 
significa que o parâmetro foi mantido conforme o Ponteio e a letra N significa que o 
parâmetro foi modificado e possui uma nova configuração. O ritmo em Guarnieri é 
constante, com interrupções breves na segunda seção. Os motivos a serem aplicados 
podem ser os mesmos presentes no Ponteio ou modificações destes. A sintaxe é a 
ordem em que esses estão distribuídos, ou seja, a relação entre eles. O coral 
homofônico do Ponteio pode ser mantido ou alterado.  
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A combinação dessas possibilidades gera um total de dezesseis formas de 
utilização do sistema, sendo a primeira da tabela a que mais se aproxima do ponteio e 
a última a que mais se afasta. É importante observar que mesmo a primeira opção pode 
gerar uma obra diferente, já que existem parâmetros não contemplados, como 
instrumentação, por exemplo. 

Tab.2: Possibilidades de utilização do sistema 

 Ritmos Motivos Coral Sintaxe 
1 G G G G 
2 G G G N 
3 G G N G 
4 G G N N 
5 G N G G 
6 G N G N 
7 G N N G 
8 G N N N 
9 N G G G 

10 N G G N 
11 N G N G 
12 N G N N 
13 N N G G 
14 N N G N 
15 N N N G 
16 N N N N 

 

Estão sendo compostas duas obras a partir do Sistema Composicional 
oriundo da Modelagem Sistêmica do Ponteio nº21 e está sendo escrito um artigo 
apresentando de maneira detalhada o processo de análise desse Ponteio. 

Conclusão 

Observamos durante o processo de Modelagem Sistêmica dos referidos 
ponteios de Guarnieri que essa metodologia oferece uma ferramenta eficaz tanto na 
compreensão da linguagem composicional presente nas obras analisadas como na 
formação de repositórios composicionais eficientes. Torna-se possível trabalhar um 
tipo de intertextualidade abstrata, onde a coerência do funcionamento da obra original 
é mantida e ao mesmo tempo ocorre um esvaziamento estético, oferecendo ao 
compositor liberdade no tratamento do material oriundo da modelagem. 
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