
  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 137 

 
 

Geração de repositórios composicionais a partir da 
modelagem sistêmica de Lilian1 

 
Claudia Usai 

clauusaigom@hotmail.com 

 

Max Kühn 
max-kuhn@hotmail.com 

 

Liduino Pitombeira 
pitombeira@musica.ufrj.br 

 

 

Resumo: Neste trabalho, propomos a modelagem sistêmica de Lilian, para piano, de Remo Usai 
(1928), com o objetivo de gerar repositórios composicionais, os quais serão utilizados para o 
planejamento composicional de uma obra para quinteto de metais. Este trabalho é associado ao projeto 
de pesquisa “Modelagem sistêmica a partir de gestos harmônico-melódicos de pequenas peças 
brasileiras”, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Música da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e coordenado pelo Prof. Liduino Pitombeira. A modelagem sistêmica (MORAES; PITOMBEIRA 
2011,2012 e 2013) 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). Para 
cada obra analisada é realizada uma análise prospectiva inicial para identificar o melhor conjunto de 
parâmetros que conduza a um modelo satisfatório da obra. No caso específico de Lilian, utilizaremos a 
análise harmônica (alfanumérica, gradual e funcional), o conceito de conexão parcimoniosa (COHN, 
1998) em níveis micro e macroestrutural, a Teoria dos Contornos (SAMPAIO, 2012) e a segmentação 
em camadas. 
 
Palavras-chave: Modelagem sistêmica; sistemas composicionais; planejamento composicional. 

 

Introdução 

Este trabalho examina o planejamento pré-composicional de uma obra para 
quinteto de metais, partindo de uma obra para piano de Remo Usai, intitulada Lilian, 
que será submetida a um procedimento de modelagem sistêmica com a finalidade de 
produzir repositórios composicionais. 

Inicialmente, discutiremos os referenciais teóricos que serão a base desse 
estudo: modelagem sistêmica, sistemas composicionais e intertextualidade. Em 
seguida, realizaremos uma análise do intertexto (Lilian), sob as perspectivas da 
harmonia e do contorno melódico. Essa análise nos permitirá, a partir da modelagem 
sistêmica, propor um sistema composicional hipotético, que teria dado origem ao 
intertexto. Tomando esse sistema como diretriz, planejaremos uma obra para quinteto 
de metais (dois trompetes, trompa, trombone e tuba). 

  

                                                           
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).  
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Referenciais teóricos 

O conceito de modelagem sistêmica se desenvolveu através da convergência 
da teoria dos sistemas composicionais com a teoria da intertextualidade. A teoria dos 
sistemas composicionais, por sua vez, é um desenvolvimento da teoria geral dos 
sistemas, segundo Bertalanffy (1968), Klir (1991) e Meadows (2008). Klir (1991:4-5) 
define sistema como “um conjunto ou arranjo de coisas relacionadas ou conectadas de 
tal maneira a formar uma unidade ou todo orgânico”. Meadows (2008:11) incorpora a 
noção de função à definição de Klir. Por sua vez, Flávio Lima (2011:62) propõe que um 
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”. Do ponto de vista da metodologia da modelagem sistêmica, 
consideramos que um sistema composicional se articula em níveis musicais profundos, 
enquanto os aspectos mais imediatos são objeto de uma fase posterior que 
denominamos planejamento composicional. Nessa fase de planejamento, são 
decididos aspectos da superfície da obra (motivos, notas ornamentais, figurações 
rítmicas etc.) não considerados pelo sistema composicional.  

A teoria da intertextualidade tem seus fundamentos nos trabalhos de Julia 
Kristeva (1969, 2005), para quem todo texto é “um mosaico de citações”. No âmbito da 
música, diversos autores dialogaram com a intertextualidade. Klein (2005) é um 
importante texto de referência que se ramifica para os trabalhos de Korsyn (1991) e 
Straus (1990). Esses dois últimos particularmente são marcos no estudo da 
intertextualidade na música por vislumbrarem um isomorfismo entre a teoria literária 
de Bloom (com suas proporções revisionárias) e as possibilidades de articulação 
musical entre intertextos musicais, sendo possível, a partir dessas possibilidades, 
derivar ferramentas práticas para a elaboração de sistemas composicionais. Lima 
(2011), por exemplo, desenvolve sistemas composicionais que manipulam a 
deformação de intertextos com o auxílio das diversas ferramentas propostas por 
Korsyn e Straus. 

A modelagem sistêmica aplicada à composição musical se inspira na 
modelagem sistêmica que é praticada no âmbito da engenharia. Segundo Mororó 
(2008), a modelagem consiste na proposição de um modelo matemático e de um 
modelo físico (protótipo) com o objetivo de observar as características de 
funcionamento um sistema real. No âmbito da composição musical, a modelagem 
sistêmica é um tipo de intertextualidade abstrata2, que lida somente com as relações 
profundas e arquetípicas do intertexto. Inicialmente, detalharemos as etapas 
metodológicas da modelagem sistêmica. Em seguida, realizaremos uma análise da 
estrutura da obra e das relações sintáticas entre os objetos (gestos, materiais, 
motivos,...) o que nos permitirá propor um sistema composicional hipotético para o 
intertexto. Por último, realizaremos o planejamento composicional de uma nova obra 
com base nesse sistema. 

Metodologia 

A metodologia de pesquisa empregada nesse trabalho consiste de duas 
fases. Na primeira fase, denominada modelagem sistêmica, o intertexto é analisado 
com o objetivo de um entendimento da estrutura profunda da obra, produzindo como 
resultado um sistema composicional. Essa primeira fase consiste de três etapas. Na 
primeira etapa é realizada a escolha dos parâmetros que deverão ser modelados. No 
caso específico de Lilian, dois parâmetros serão selecionados: o parâmetro altura, em 

                                                           
2 Na intertextualidade literal o intertexto é reconhecível; contrariamente, na intertextualidade abstrata 
o intertexto não é reconhecível. 
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sua dimensão vertical (harmonia) e o parâmetro contorno. A segunda etapa consiste 
na análise propriamente dita e será examinada em detalhes na próxima seção deste 
trabalho. A terceira etapa consiste na generalização paramétrica, na qual os objetos são 
desprezados e o foco se concentra nas relações entre esses objetos. Como resultado 
dessa metodologia, temos a proposição de um sistema composicional que teria 
hipoteticamente dado origem à obra original. Esse sistema é constituído por uma série 
de declarações que expressam a estrutura arquetípica da obra. Em alguns casos, um 
sistema pode ser mais claramente expresso por meio de um algoritmo computacional. 

 

 

Fig. 1. Remo Usai, nos anos 1960. 

 

Na segunda fase, denominada planejamento composicional, temos também 
três etapas. Na primeira etapa, denominada particularização, realiza-se o 
procedimento inverso da generalização (terceira etapa da fase anterior), ou seja, 
agregam-se novos objetos específicos às relações declaradas no sistema composicional. 
Na segunda etapa, denominada aplicação, esses objetos são distribuídos no texto 
musical, observadas as peculiaridades de registro e extensão dos instrumentos. Na 
terceira etapa, denominada complementação, os parâmetros não declarados no 
sistema são acrescentados. No caso específico de Lilian, por exemplo, o sistema trata 
unicamente do parâmetro altura em sua dimensão harmônica e do parâmetro 
contorno. Assim, durações, dinâmicas, articulações etc. serão acrescentados 
livremente pelo compositor. Vale salientar que essa metodologia acarreta um 
esvaziamento estético do intertexto com relação à nova obra. 

Análise de Lilian 

Realizaremos uma análise de Lilian, cuja partitura é mostrada nas Figs. 2 e 
3, focalizando na macroestrutura, nas estratégias harmônicas utilizadas pelo 
compositor para conectar as seções, bem como nas peculiaridades harmônicas no 
interior dessas seções. O contorno melódico também será objeto de análise, mas 
somente nas duas seções finais3. Uma análise prospectiva inicial nos permitiu observar 
que o compositor utilizou conexões parcimoniosas em níveis micro e macroestrutural. 
Verificamos também a possibilidade de segmentar alguns trechos em camadas 
superpostas, como veremos na Fig. 11.  Assim, iniciaremos a análise com breves 

                                                           
3 Como será explicado na última parte da seção analítica, é nosso objetivo criar diferentes graus de 
similaridade entre o intertexto (Lilian) e a nova obra a ser planejada. Para efetivar essa gradação de 
similaridade olharemos o intertexto a partir de três perspectivas: conexões entre seções, conteúdo 
harmônico das seções, contorno melódico. As diferentes combinações dessas perspectivas criam 
diferentes graus de similaridade entre o intertexto e a nova obra. 
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informações biográficas sobre o compositor. Em seguida, verificaremos as conexões 
parcimoniosas entre as seções, o conteúdo harmônico no interior dessas seções e, 
posteriormente, descreveremos como ocorre a divisão do material em camadas 
superpostas. Por fim, examinaremos o contorno melódico das duas últimas seções. 

Remo Usai (n.1928), compositor, pianista e regente, criador de mais de 100 
trilhas sonoras para longas-metragens de ficção e documentários brasileiros e 
estrangeiros, foi aluno, no Brasil, de Leo Peracchi, Francisco Otaviano, entre outros, e 
fez especialização em música de cinema na University of Southern California, com 
mestres como Miklós Rózsa, se tornando, portanto, o único profissional especializado 
em trilhas sonoras no Brasil em sua época. Iniciou sua carreira em 1958, com o filme 
Pega Ladrão, de Alberto Pieralisi. Foi o primeiro diretor musical da Globo e compôs 
para filmes premiados como Assalto ao Trem Pagador (1962), de Roberto Farias 
(contemplado, entre outros, com o Prêmio de Melhor Filme no Festival de Cinema da 
Bahia, 1962) e O Caso Claudia (1979), de Miguel Borges (contemplado, entre outros, 
com o Prêmio de Melhor Trilha Sonora no XII Festival de Cinema Brasileiro de 
Brasília, 1979). Recentemente, foi produzido um curta-metragem documentário em 
sua homenagem, Remo Usai – Um músico para o cinema, de Bernardo Uzeda, 2008, 
premiado no festival É Tudo Verdade do mesmo ano. Foi homenageado também por 
sua carreira e importância histórica no Primeiro Festival CineMúsica, realizado em 
2007, e no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2011, recebendo o prêmio das 
mãos do maestro e amigo Tim Rescala. Na Fig. 1, temos um perfil do compositor nos 
anos 1960. 

Tabela 1. Critérios de articulação formal: mudança de região tonal e materiais temáticos. 

Comp. Seção Tonalidade 

01—05 A0 Sol 

06—13 A1 fá  (politonal) 

14—17 A2 Fá  

18—25 A1’ fá (politonal) 

26—33 B1 Sol   Si  

34—42 B2 Si   Dó 

43—54 B2’ Dó 

55—62 A3 Sol   Mi Ré  

63—71 C1 Ré  

72—86 C2 Ré   Si  Sol  
(Dó?) 

 

 

Lilian, para piano solo, pode ser dividida em dez seções, as quais podem ser 
associadas, em termos de materiais, a três grandes grupos, rotulados A, B e C. O critério 
para classificação desses grupos é a similaridade dos gestos melódicos, uma vez que os 
centros tonais são tratados com mais flexibilidade do que uma obra tonal convencional. 
Em outras palavras, os critérios para articulação formal são as mudanças de região 
tonal bem como as similaridades dos materiais temáticos. A tabela 1 mostra as seções 
da obra e a tonalidade de cada seção. Faremos uma breve descrição de cada seção nos 
parágrafos seguintes.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cinema_Brasileiro_de_Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cinema_Brasileiro_de_Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979_no_cinema
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A seção A0, que tem um caráter de introdução, apresenta ambiguidade com 
relação ao centro tonal, ao iniciar com a subdominante4. Essa seção está conectada à 
seção A1 pelo uso de movimento parcimonioso5 entre classes de notas, como pode ser 
visto na figura 4. O último acorde da seção A0 possui 3 notas em comum com o acorde 
inicial da seção A1. Apenas a nota Dó é alterada ascendentemente para Dó. Essa 
mudança permitiu que o compositor transitasse da região tonal de Sol Maior para a 
região tonal de Fá menor, ou seja, o acorde de sétimo grau meio diminuto presente no 
final da seção A0 é transformado em um acorde de primeiro grau menor de uma nova 
tonalidade. 

 

 

Fig. 2. Remo Usai: Lilian, página 1. 

                                                           
4 Tal ambiguidade também ocorre na finalização da obra, dando a impressão auditiva de que a obra é 
em Dó maior. 
5 Movimento o mais econômico possível entre duas alturas. O termo é oriundo da Teoria Neo-
Riemanniana (COHN, 1998: 169). 
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Fig. 3. Remo Usai: Lilian, página 2. 
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Fig. 4.  Relação de parcimônia na condução de vozes presente na ligação das sessões A0 e A1 de Lilian 

Entre as seções A1 e A2 o compositor utiliza a mistura entre modos (maior 
e menor), ou seja, Usai utilizou a relação entre homônimos: Fá menor   FaMaior. 
Para conectar as seções A2 e A1’, o compositor utiliza novamente movimento 
parciomonioso. Essas relações são facilmente identificáveis na Fig. 5. 

 

 

Fig. 5. Relação entre homônimos, presente na conexão de A1 e A2 e o uso de parcimônia entre A2 e A1’ 
de Lilian 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 144 

 
 

 

Nas seções A1’ e B1, o uso de movimento parcimonioso acontece novamente. 
Dessa vez, o acorde de Si Maior com sétima na primeira inversão é transformado em 
um acorde de Sol Maior com a quinta no baixo. Essa relação é mostrada na Fig. 6. 

 

 

Fig. 6. Conexão parcimoniosa entre as seções A1’ e B1 de Lilian 

Na ligação entre as seções B1, B2 e B2’, Usai faz uso de um recurso 
apresentado por Aldwell (1989:504-5) chamado mistura. Segundo Aldwell, existem 
três tipos de misturas. A mistura primária, que se caracteriza pelo uso de um acorde de 
empréstimo da tonalidade homônima; a mistura secundária, que se trata da alteração 
na terça do acorde nativo; e a mistura terciária, ou double mixture, que ocorre quando 
um acorde de empréstimo da tonalidade homônima tem sua terça alterada. É possível 
notar o uso da mistura secundária na Fig. 7. 

 

Fig. 7. O uso de mistura secundária entre as seções B1 e B2; B2 e B2’ de Lilian 
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As seções B2’ e A3 são conectadas pela utilização de mistura terciária entre 
os acordes iniciais das seções (Dó maior e Lá menor) e parcimônia de condução de 
vozes entre o último acorde da seção B2’ e o primeiro acorde da seção A3. Logo em 
seguida, temos uma mistura primária (tonalidade de Mi maior, correspondente ao VII, 
na tonalidade de Fá maior, que inicia no c.59, embora o acorde de Mi maior jamais 
apareça) seguida de mistura secundária (tonalidade de Ré maior, enarmônica de Dó 
maior, correspondente ao VI em Mi maior, c.64) promovendo a transição para a seção 
C1. Esse esquema pode ser visto na Fig. 8. 

 

 

Fig. 8. Mistura terciária e parcimônia entre B2’ e A3 e mistura primária seguida de mistura secundária 
entre A3 e C1 presentes em Lilian 

Nas seções conclusivas C1 e C2 não acontece um procedimento de conexão, 
pois as duas seções se encontram na mesma região tonal, porém, notamos a ocorrência 
de mistura secundária em sequência (Ré maior para Si maior e deste para Sol maior) 
a fim de reestabelecer a tonalidade inicial (Sol Maior) e finalizar a peça com um acorde 
de Dó Maior, sugerindo a mesma ambiguidade inicial: a peça está em Dó maior ou Sol 
maior? Podemos observar a estrutura harmônica dessas duas seções na Fig. 9. Na 
tabela 2, fornecemos um resumo de todos os procedimentos utilizados para a conexão 
das sessões do intertexto. 

A segmentação em camadas ocorre nas seções A1 e A1’. Essas seções podem 
ser divididas em três camadas superpostas: a linha melódica, o centro harmônico e a 
linha do baixo. A linha melódica de A1 está localizada na tonalidade de Mi Maior; o 
centro harmônico é caracterizado pelo uso do acorde de Lá Maior, que se comporta 
como um pedal triplo (três notas) interno; a linha do baixo possui dois momentos 
distintos: o primeiro ocorre com um motivo descendente cromático iniciado na nota 
Fá, e o segundo é caracterizado por saltos em quintas justas descendentes e quartas 
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justas ascendentes. A linha melódica de A1’ está inserida no contexto da tonalidade de 
Mi Maior; o centro harmônico se comporta como em A1, com o uso do acorde de Lá 
Maior; e a linha do baixo, desta vez, faz apenas o movimento cromático descendente, 
iniciado na nota Fá. Essas três camadas desdobram–se em uma textura diferenciada 
que podemos conferir na Fig. 10. Na última parte dessa análise, examinamos os 
contornos melódicos das duas últimas seções (C1 e C2). O critério adotado para a 
segmentação da linha melódica foi considerar a duração mais longa de um conjunto de 
pontos de contorno como o ponto final desse contorno, exceto quando para conjuntos 
com cardinalidade inferior a três. O resultado da segmentação é mostrado na Fig. 11. 

 

Fig. 9. Ocorrência de mistura secundária em sequência para o retorno da tônica (Do Maior) em Lilian 

Tabela 2. Procedimentos utilizados para conectar as seções de Lilian 

Seções Procedimento 

A0—A1  Parcimônia 

A1—A2  Homonímia 

A2—A1’ Parcimônia 

A1’ —B1 Parcimônia 

B1—B2 Mistura secundária 

B2—B2’ Mistura secundária 

B2’ —A3 Mistura terciária/ parcimônia (entre acordes iniciais) 

A3—C1 Mistura primária + mistura secundária 

C1—C2 Sem alteração (reiteração de material) 

C2 Mistura secundária (interior da seção) 
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Fig. 10. Segmentação em camadas das seções A0—A1’ de Lilian 
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Fig. 11. Contornos melódicos das seções C1 e C2 de Lilian 

Resultados da Análise e definição do sistema composicional 

A análise de Lilian, realizada na seção anterior deste artigo, nos permite 
vislumbrar algumas características da obra, sob uma perspectiva dos parâmetros 
altura e contorno. Nossa primeira conclusão é que a obra utiliza um léxico tonal, 
consistindo de tríades maiores, menores, acordes com sétima etc. A sintaxe de conexão 
entre esses acordes é tipicamente tonal, isto é, com abundância de progressões ii-V-I 
(ou similares), mas agrega também procedimentos de mistura primária, secundária e 
terciária (tonalismo dilatado). Existem procedimentos bem definidos de conexões 
entre as seções: nas seções A (A0, A1,...), parcimônia de condução de vozes e 
homonímia; nas seções B e C (B1, B2, C1,...), misturas (ver tabela 2). 

A segmentação em camadas nos permitiu identificar uma estrutura fractal 
em larga escala, que se replica em pequena escala, configurando um tipo de parcimônia 
estrutural. O mesmo contorno melódico proposto por Usai nas duas últimas seções 
(Fig. 11) será literalmente utilizado na nova obra. Os contornos melódicos das seções 
C1 e C2 são predominantemente de cardinalidade 3 (com repetições de pontos).  

 

 

 

Fig. 12. Gradação de similaridade entre o intertexto Lilian e a nova obra 
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Partindo desses resultados, proporemos um esquema de modelagem que 
consiste em criar gradações de similaridade entre o intertexto (Lilian) e a nova obra. 
Para isso observaremos três perspectivas, cada uma associada a um grupo de seções. 
Nas seções A, o foco será nas conexões entre as seções do mesmo tipo (A0, A1,...). Nas 
seções B, além das conexões entre as seções o foco será nas relações harmônicas 
internas. Nas seções C acrescentam-se os contornos. Dessa forma, as seções A do novo 
texto serão as mais distantes do intertexto, seguidas das seções B, com maior grau de 
similaridade, e das seções C, com máximo grau de similaridade. O gráfico da Fig. 12 
ilustra essa gradação de similaridade entre o intertexto e a nova obra. Com base nesses 
resultados, propomos o sistema composicional mostrado na tabela 2. 

 
Tabela 3. Sistema composicional hipotético para Lilian 

DEFINIÇÃO 1 A estrutura consiste na justaposição de dez seções, distribuídas, por 
similaridade de material, da seguinte forma: cinco seções A, três B e duas C. 

DEFINIÇÃO 2 O esquema de transição entre as seções será o mesmo utilizado em Lilian, 
mas generalizado para classes de alturas: 
 
A0—A1   Parcimônia 
A1—A2   Homonímia 
A2—A1’  Parcimônia 
A1’ —B1  Parcimônia 
B1—B2  Mistura secundária 
B2—B2’  Mistura secundária 
B2’ —A3  Mistura terciária/ parcimônia (entre acordes iniciais) 
A3—C1  Mistura primária + mistura secundária 
C1—C2  Sem alteração (reiteração de material) 
C2  Mistura secundária (interior da seção) 

DEFINIÇÃO 3 a) No primeiro grupo formal (A) o conteúdo harmônico e de contorno são 
livres. 

b) No segundo grupo formal (B) serão utilizadas as mesmas funções 
harmônicas de Lilian. 

c) No terceiro grupo formal (C) serão utilizadas as mesmas funções 
harmônicas e os mesmos contornos melódicos de Lilian: <23210>, 
<0231>, <012> para C1 e <43012>, <32012>, <210> e <012103> para 
C2. 

DEFINIÇÃO 4 As seções A1 e A1’ serão construídas a partir da justaposição de três 
camadas, ou seja, uma melodia em uma tonalidade x (maior ou menor), 
uma tríade qualquer de x sustentada aproximadamente ao longo de todo o 
trecho, um baixo cromático (ascendente ou descendente). Esse baixo 
cromático se projeta em larga escala de A0 até A1’. 

 

Planejamento composicional do 1º movimento de Três Ensaios 

O sistema composicional definido na seção anterior será o ponto de partida 
para o planejamento composicional do primeiro movimento de Três Ensaios para 
Quinteto de Metais6, de Liduino Pitombeira. Inicialmente realizamos um esboço da 
estrutura da obra. A Fig. 13 mostra um fragmento desse esboço contendo somente as 
seções A0, A1, A2 e A1’. Observamos nesse esboço uma linha cromática ascendente 
estrutural que permeia todas as seções A0-A1’. Essa linha cromática se projeta 

                                                           
6 Os demais movimentos da obra foram planejados a partir de outras motivações: o segundo movimento 
foi planejado tomando como base a modelagem sistêmica do primeiro movimento de Drei Kleine Stück, 
Op. 11 de Anton Webern e o terceiro movimento foi construído tomando como ponto de partida um 
motivo de tradição oral recolhido por Mário Andrade e publicado no 2º tomo de sua obra Danças 
Dramáticas do Brasil (1982). 
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internamente nas seções A1 e A1’.  Vemos também os tipos de conexão entre as seções, 
indicados por uma letra maiúscula dentro de um círculo. Assim temos uma conexão 
parcimoniosa entre as seções A0 e A1, A2 e A1’ e A1’ e B1, e uma conexão homonímica 
entre as seções A1 e A2. Observamos também que as seções A1 e A1’ terão uma linha 
melódica em Si maior e Si maior, respectivamente, com um centro harmônico em Dó 
menor e Dó menor, respectivamente o iii de Lá maior e Lá maior, tonalidades 
predominantes dos trechos. Nas seções A0 e A2 são feitas indicações apenas 
aproximadas sobre o conteúdo harmônico, sendo os detalhamentos livremente 
construídos pelo compositor. Nas seções B1, B2 e B2’, utilizaremos as mesmas relações 
harmônicas de Lilian (Fig. 7 e 8) e nas seções C1 e C2, além das mesmas funções 
harmônicas, utilizaremos o mesmo contorno melódico. 

 

 

Fig. 13. Esboço das seções A0-A1’ de Três Ensaios para Quinteto de Metais, de Liduino Pitombeira 

Na Fig. 14, apresentamos a realização musical das seções Ao e A1. 
Observamos que a conexão parcimoniosa entre a seção A0 e a seção A1 ocorre no 
âmbito de classes de alturas, como determina o sistema, ou seja, as conexões de 
superfície não são necessariamente coincidentes com o que ocorre entre as classes de 
alturas. Um esquema de conexão é apresentado entre os dois sistemas, utilizando a 
notação de números inteiros para as classes de alturas. Percebe-se claramente, na 
seção A0, o baixo cromático executado pela tuba, o centro harmônico 
predominantemente em Dó menor (iii de Amaior, tonalidade intencionada para o 
trecho) e executado pelo trompete 2, trompa e trombone e a linha melódica, construída 
na tonalidade de Si maior.  

Considerações finais 

Neste trabalho de pesquisa, realizamos a modelagem sistêmica de uma obra 
para piano de Remo Usai, intitulada Lilian, com o objetivo de propor um sistema 
composicional hipotético que teria dado origem a essa obra. A modelagem foi 
viabilizada através de uma análise da harmonia, da estrutura e do contorno. Os 
resultados analíticos foram generalizados e constituíram as definições de um sistema 
composicional. Partindo desse sistema, planejamos uma obra original para quinteto de 
metais. 

Este é o terceiro trabalho associado ao projeto “Modelagem sistêmica a 
partir de gestos harmônico-melódicos de pequenas peças brasileiras”, vinculado ao 
Programa de Pós-graduação em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Mais cinco trabalhos futuros integrarão esta pesquisa, que tem por objetivo estimular 
a criação de obras originais a partir de intertextos. O sistema composicional aqui 
definido ensejará a criação de outras duas obras pelos alunos-compositores ligados a 
este projeto, demonstrando a eficácia dessa metodologia ao propiciar a criação de 
obras distintas a partir de um mesmo sistema composicional. 
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Fig. 14. Seções A0 e A1 de Três Ensaios para Quinteto de Metais, de Liduino Pitombeira 
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