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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

O Colóquio de Pesquisa em Música da UFRJ, promovido pelo Programa de Pós-

graduação em Música da Escola de Música da UFRJ, vem se consolidando como um 

evento de suma importância na divulgação da pesquisa em música produzida 

atualmente nesta universidade. Em sua 14ª Edição, reúne 43 artigos, demonstrando 

resultados finais ou parciais dos projetos de pesquisa de orientandos e pesquisadores, 

nas diversas linhas de pesquisa oferecidas pelo programa, como contribuição à 

comunidade acadêmica brasileira. 

A publicação dos trabalhos apresentados no 14º Colóquio é organizada em cinco linhas 

de pesquisa, agrupadas em dois volumes.  

O primeiro volume inclui as áreas de Educação Musical (trabalhos na linha Educação 

cultura e pensamento) e Musicologia (trabalhos nas linhas Etnografia das práticas 

musicais e História e documentação da música brasileira e ibero-americana) 

No segundo volume, são concentrados os trabalhos da área de Processos criativos 

(linhas Poéticas da criação musical e Práticas interpretativas e seus processos 

reflexivos). 

Esperamos que a produção aqui publicada sirva efetivamente de referência e 

motivação para o surgimento de novos projetos, especialmente nessa fase tão 

importante em que adentra o programa, com o início do curso de Doutorado, que 

certamente enriquecerá quantitativa e qualitativamente as atividades dos futuros 

colóquios. 

Com esta publicação, o PPGM-UFRJ abre o diálogo com a comunidade acadêmica 

nacional, compartilhando tendências e caminhos de suas pesquisas e ensejando o 

desenvolvimento de novas oportunidades de intercâmbio de conhecimento.  
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Pensamento Sincrético e Domínio Sonoro 
 

André Codeço dos Santos 
andrecodeco@gmail.com 

 

Resumo: O presente trabalho objetiva revelar as primeiras questões ligadas à recém-iniciada pesquisa 
de doutorado, que envolve o Pensamento Sincrético (doravante PS), correlacionado-as com formulações 
a cerca da superfície musical e obra musical, apresentadas por Lartatara e Gardner (2007). O PS expõe 
viés pragmático acerca da organização do material musical através de seus conceitos fundamentais: PEC 
(Potencial Expressivo Compositivo), VIS (Vetor Interativo Sincrético) e INT (Interação). Aplicações 
destes conceitos culminaram na concepção original do Domínio Sonoro; uma espécie de espaço não 
físico, conceitual, onde parâmetros musicais se relacionam gerando Ondas de Perturbação, ou 
Perturbação. Através deste último conceito, espera-se obter uma ferramenta analítica que forneça 
visualização dos acontecimentos no Domínio Sonoro. As ideias apresentadas por Latartara e Gardner 
dialogam, portanto, com as propostas do presente autor. 
 
Palavras-chave: Pensamento Sincrético, Domínio Sonoro, Metaestável. 

 

Introdução 

O primeiro e único texto acerca do Pensamento Sincrético foi publicado em 
2013, por José Halac1, a fim de ser aplicado em uma de suas classes de composição. 
Desde então, a abordagem tem ganhado fôlego entre seus alunos. Contudo, até onde se 
sabe, nenhuma pesquisa científica foi dedicada ao assunto. Durante o mês de outubro 
de 2014, o presente autor esteve em residência artística na Universidade Nacional de 
Córdoba, sendo orientado por Halac. A partir de então, obras foram compostas 
utilizando o PS como referência: Peace Cell (2014), da qual será apresentada uma breve 
análise afim de expor o emprego das ferramentas do PS, Ilusões Temporais (2015) e 
Fragmentos Quânticos (2015). Destas experiências,  a princípio, pode-se dizer que os 
resultados apontaram positivamente para uma futura pesquisa. 

Por outro lado, as experiências revelaram também que o pouco 
aprofundamento nos conceitos, ou a falta de material científico sobre o assunto, não 
fornece ao compositor amplo controle sobre a operacionalidade do sistema.  

Uma das possíveis razões reside no fato que o conceito de Vetor Interativo 
Sincrético (VIS) ainda carece de categorização mais detalhada. Por exemplo, um PEC 
(Potencial Expressivo Composicional) pode ter vários vetores (VIS) ao mesmo tempo, 
ou um vetor que represente a soma de todos os outros. 

Da mesma forma o conceito de Interação (INT) pode ser entendido como 
um conjunto de transformações vetoriais. Deste modo, as relações entre PEC, VIS e 
INT podem atingir maior coesão e o processo composicional pode se tornar mais linear. 
Estes conceitos serão detalhados nas sessões seguintes. 

Estas constatações apontaram para outra importante questão da pesquisa: 
se por um lado as instâncias metodológicas do PS garantem materialização e 
desenvolvimento do objeto musical, por outro, é preciso estabelecer o meio, a malha 
onde as relações se engendram. Este espaço é estabelecido antes de qualquer conexão 
entre parâmetros musicais: uma rede espaço-temporal chamada de Domínio Sonoro2, 

                                                           
1 Mestre em composição pela Universidade da cidade de Nova Iorque - USA. Compositor e Professor 
Titular das disciplinas de composição I, II e III na Universidade Nacional de Córdoba – Argentina. 
 
2 Concepção original do autor. 
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onde qualquer acontecimento é entendido como uma Perturbação3 do espaço, ou onde 
a soma de acontecimentos geram Ondas de Perturbação. Esta proposta coloca o tempo 
musical4 em segundo plano na malha do domínio sonoro, conferindo a ele o status de 
parâmetro, desvencilhando-o do espaço, ou seja, desmembrando pelo menos em um 
nível ideológico a ideia do espaço/tempo musical. 

Consequentemente, as ondas de perturbação possuirão formas 
diferenciadas, resultantes das distintas combinações entre todos os parâmetros 
musicais. Esta definição pode proporcionar ao domínio sonoro, a transição da 
qualidade abstrata para concreta. Pois é pretendido elaborar, com auxílio de 
ferramentas computacionais, um aplicativo que gere  a visualização das perturbações 
no domínio sonoro. Certamente, esta será uma tarefa complexa, é um dos objetivos 
centrais da pesquisa.  

A vinculação com o texto de Latartara e Gardiner (2007) está na relação 
entre  a visualização das ondas perturbação e domínio sonoro, isto é, no surgimento de 
um material não abstrato que exponha os conceitos abstratos pertencentes ao domínio 
sonoro. Os autores utilizam spetrogramas como ferramentas analíticas na pesquisa em 
performance musical. Neste sentido, discutem a relação entre partitura, performance 
e spectrograma e propõem uma abordagem a cerca do conceito de obra musical. Estas 
ideias servem como base para as propostas apresentadas no presente artigo. 

O Pensamento Sincrético 

Segundo Halac (2013, p. 1), o pensamento sincrético “pode ser um modo de 
alcançar um nível de entendimento de algo que não corresponde a um contexto 
particular.” Em outras palavras, a abordagem estabelece conexões entre a matéria 
prima (ideia), seu comportamento (características da ideia) e metamorfose (interação 
e transformação).  

 
Fig. 1 – Planejamento empregado em Peace Cell. Concepção original do presente autor. 

                                                           
3 Concepção original do autor. 
4 Entende-se tempo musical como um parâmetro musical de três faces: o ritmo, a métrica e o pulso. 
Neste caso, o ritmo, isto é, configurações rítmicas, são consideradas como nível inicial de qualquer 
evento que se aproprie de qualidades temporais. 
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Para Halac, a ideia é imbuída de potencial expressivo compositivo (PEC). 
Ela pode representar “ruídos, acordes, melodias, intervalos, uma canção folclórica, um 
poema, um grito, um som de um trem, um complexo motívico, um gesto violento ou 
suave ou um dispositivo que opere de algum modo em que pode ser escutado” (Op. 
Cit., p. 01). Trata-se do nível embrionário da ideia, algo que ainda careça de outras 
caraterísticas (direção e/ou articulação e/ou dinâmica, etc).  Contudo, uma fonte não 
sonora não pode ser entendida com um PEC. “Não poderia ser, por exemplo, uma 
matriz serial, esta fala mais com a organização, em vez de o próprio som e, portanto, 
não tem lugar como potencial expressivo” (Op. Cit., p. 01). Um PEC, porém, “pode 
aparecer como uma ideia não sonora (mental) via improvisação ou algum método 
generativo de números aleatórios, ou seja, algo pré-concebido como eu disse antes, um 
material já feito, mas, repito, não é musical até que ele se conecta a outro PEC.” (Op. 
Cit., p. 01). Neste sentido, o PEC representa o materialização sonora de uma ideia 
musical ou não musical.  

 

 
 

Fig. 3 – Clímax textural, ponto de convergência dos vetores em Peace Cell. Concepção original do 
presente autor. 

 

Ainda segundo Halac, o PEC necessita de sentido, direção e energia. Á estas 
características é dado nome de Vetor interatido sincrético – VIS. Diz respeito às “ (...) 
conexões das relações válidas para um compositor” entre o material (PEC) e seu 
sentido. Um VIS buscará então, através da liberdade de pensamento e ação do 
compositor, implantar identidade ao PEC. “Interessa neste caso, a ênfase na 
composição a partir do manejo tanto perceptivo quanto racional do som e a busca de 
novas condições para que os sons sejam organizados e não seguindo regras que 
podem ser torcidas.” (Op. Cit., p. 01). Com isso, Halac cria uma dinâmica particular de 
significação ao PEC.  

Todos estes conceitos foram empregados no planejamento composicional 
de Peace Cell (Fig. 1). 

Os procedimentos utilizados em Peace Cell servem como exemplo do 
processo de significação que  os VIS concedem aos cinco PEC elencados. O PEC 1 é 
representado por um intervalo de 2ª maior (c. 01). É o mais extenso (c. 01-39), sofre 
maior número de interações e atua em conjunto com outros PEC. A desfragmentação 
temporal progressiva, que é iniciada pela frase que se apresenta na mão esquerda (c. 
02), indica a trajetória vetorial (VIS). O intuito foi de que a transformação dos vetores 
interativos culminassem com o surgimento do PEC 2 (c. 07-18).  

As passagens entre alturas figuram-se como o novo PEC e sua execução 
temporalmente indeterminada caracteriza o vetor interativo adotado. A partir do PEC 
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2 originam-se os PEC 3 e 4. (c. 19). Eles possuem, no entanto, o mesmo vetor interativo 
do PEC anterior e duração prolongada (c. 19-29). A interação entre todos os PEC, as 
mudanças progressivas de circularidade que ocorrem isoladamente e em conjunto, 
levam ao momento de maior tensão da obra. (c. 30-38; Fig. 2 e 3). 

Domínio Sonoro e Ondas de Perturbação 

As ferramentas do PS atribuem caraterísticas, geram identidade aos 
materiais envolvidos. É o resultado das correlações entre os parâmetros musicais, 
elencadas a partir de um viés pragmático. O PS é, portanto, uma proposta de 
organização do material musical que se dá na partitura. Seu intuito é a significação 
deste material através de conceitos que sistematizam parâmetros musicais.  O 
ponto de partida é passagem do estado abstrato para o concreto, do ideal para a 
realização sonora física5 (PEC) na partitura. Contudo, é necessário instituir um espaço 
inicial onde as relações ainda não foram constituídas, onde nem a matéria e nem o 
tempo existam, para que os processos do PS ganhem autonomia. 

 

 
 

Fig. 4 – Representação do Domínio Sonoro. Concepção original do presente autor. 

 

O Domíno Sonoro é portanto, um espaço abstrato, uma rede 
espaço/temporal onde os eventos geram Ondas de Perturbação. É como uma piscina 
totalmente cheia de água, completamente imóvel. Ao atirar uma pequena pedra na 
piscina, por exemplo, a água irá se agitar, provocando ondas. Se uma pedra maior for 
arremessada, ondas maiores serão formadas. Analogamente, a matéria que compõe a 
pedra representa o PEC; o formato da pedra, seu peso e a forma de como é jogada, 
representam o VIS; e a relação entre as ondas geradas correspondem à INT. Assim 
sendo, o tempo (configurações rítmicas) como parâmetro musical, é também um dos  
vetores, mesmo que presente em qualquer configuração (Fig. 4). 

 

                                                           
5 Evidentemente, existem questões de cunho cognitivo ligadas ao processo de significação do material 
sonoro promovido pelo PEC, que serão tratadas em artigos posteriores. 
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Todo acontecimento dentro do Domínio Sonoro é uma perturbação do 
espaço, assim como as ondas dentro da piscina inicialmente imóvel. As Ondas de 
Perturbação se referem, portanto, ao comportamento da matéria dentro do Domínio 
Sonoro. São resultantes dos vetores e das interações aplicadas. Não existe, até o 
momento, uma ferramenta que gere visualização das Ondas de Perturbação no 
Domínio Sonoro. Todavia, acredita-se que, futuramente, por intermédio de um 
mecanismo computacional, seja possível obter sua visualização (Fig5). 

 

 

 

 

Fig. 5 – Exemplo de possível representação do Domínio Sonoro. Concepção original do presente autor. 

 

Na figura acima, as cores podem ser atribuídas a parâmetros diferentes. Por 
exemplo, a cor verde pode ser relacionada às dinâmicas, a laranja às configurações 
rítmicas e a roxa à densidade da textura. Contudo, a figura representa uma hipótese. 

Estes conceitos são concepções originais do presente autor, e portanto, se 
faz necessário a ampliação do diálogo com outras abordagens. Existe, por exemplo, no 
que diz respeito ao VIS, correspondência com a Física e a Matemática, considerando o 
sentido vetorial, por ele possibilitado, à combinação dos parâmetros musicais. 
Provavelmente, nas próximas etapas da presente pesquisa, esta será uma questão 
pertinente. Porém, como antes explicado, a pesquisa na qual este artigo se insere está 
em fase inicial. Novos cruzamentos de informações e campos estão sendo processados. 

Metaestado e Obra Musical 

Lartartara e Gardner (2007) apresentam spectrográficos como fonte de 
dados para análise de performances. São expostas, através dos gráficos, características 
que não poderiam ser percebidas apenas pela comparação de áudios, por exemplo. O 
uso dos pedais, dinâmicas e considerações a respeito da pulsação ficam evidentes com 
uso dos spectrogramas. A questão central do artigo engloba o confrontamento entre 
análise e performance, a validação do spectrográfico como fonte da dados, e a 
proposição de uma nova teoria a cerca da obra musical. Este último ponto tem 
representação significativa para as propostas do presente trabalho. 
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No intuito de revelar um novo modelo para a obra musical, os autores 
expõem primeiramente as diferenças entre análises prescretivas e descritivas6. A 
primeira, se refere a realização física, do significado imanente para o concreto, da 
partitura para a performance. A segunda representa o contrário, é a aquela que procura 
significado a partir da performance, que comparando com a partitura. O que existe, na 
verdade, é uma relação cíclica, pois 

a partitura tem uma relação prescritiva com a performance, a performance é 
usada para criar o spectrográfico descritivo, e o spectgrográfico é uma 
visualizaram estática da obra, como a partitura, porm, com um relação 
descritiva com a performance. (Op. Cit., 2007, p. 66)7. 

Ou seja: da partitura, da visualização estática, para a performance (análise 
prescritiva); da performance para o spectrográfico, para a visualização estática (análise 
descritiva). 

Surge, então, o conceito de metaestável, que originalmente foi cunhado pelo 
filósofo da ciência, Gilbert Simondon. Significa um estado de tranformação causado 
pela tens”ao entre modelos opostos e próximos8. No contexto musical, o conceito é 
aplicado a definição de obra musical que os autores buscam expor. A obra musical 
metaestável existe em todos os possíveis modelos de analises e performances que se 
aproximam e até mesmo se distanciam.9 

A proposta de visualização das Ondas de Pertubação no Domínio Sonoro, 
pode ser entendida como uma análise descritiva de uma performance, mesmo não 
sendo seu objetivo final comparar performances. Portanto, o Domínio Sonono e as 
Ondas de Pertubação revelam caracterísitcias únicas de uma obra, sendo uma das 
possíveis análises em meio a outras que se aproximam e se retraem. A condição de obra 
musical metaestável torna-se essencial para a aplicação dos conceitos do PS, do 
Domínio Sonoro e Perturbação.  

Considerações Finais 

As próximas etapas da pesquisa envolvem a interlocução das ideias com 
abordagens similares, e a experimentação dos conceitos. Espera-se que através destas 
ações seja posível propor a visualização das Ondas de Pertubação, ampliar 
teoricamente os conceitos do PS e envolve-los mais profundamete na proposta 
ideológica do Domínio Sonoro. 
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O Ato Criativo na Música 
 

Artur de Freitas Gouvêa 
arturgouvea@gmail.com 

 

Resumo: O trabalho visa colocar em evidência questões concernentes à Música, a partir do enfoque no 
ato criativo. A partir do ato criativo, emergem questões centrais ao pensamento musical, que permitem 
um estudo mais aprofundado sobre criação, Música, memória e linguagem, questões que 
originariamente não se dissociam, de acordo com a perspectiva de linguagem e obra de arte proposta 
por Martin Heidegger. O objetivo é apontar, ante a um vasto manancial de conceitos, um conjunto de 
conceituações que se aproximam das questões levantadas em relação à vivência do ato criativo. A 
metodologia se dará a partir de investigações hermenêuticas trazidas de análises etimológicas, 
conhecimento empírico e técnico sobre Música. 

 
Palavras-chave: Música, Ato Criativo, Linguagem, Hermenêutica. 
 

Introdução 

Recentes trabalhos acadêmicos de revisão bibliográfica sobre Música 
apontam para a dificuldade em definir um campo onde a Música atue independente de 
outras áreas, além do campo que se debruce estritamente sobre técnicas musicais ou 
esquemas analíticos (ver GABRIELSSON, 2003 e BORÉM & RAY, 2012). A partir dessa 
informação, é possível admitir a Música como área potencialmente interdisciplinar na 
Universidade, o que pode ser considerado tanto um fator agregador quanto 
generalizante. Em tempos onde há uma pressão na pós-graduação por linhas de 
pesquisa bem delimitadas, a validação desse diálogo entre a Música em áreas distintas 
do conhecimento está em Xeque. A constante busca por renovações conceituais deixam 
claras a predisposição para um entendimento de evolução onde o novo tem mais 
legitimidade que o antigo.  Essa predisposição não acontece somente quando se fala de 
Música, mas de qualquer área ligada ao conhecimento, à técnica e às artes.  

O maior problema gerado pela necessidade da constante inovação em 
relação à Música é a invalidação ou banalização do que já foi pensado e o embate entre 
novas correntes de pensamento sobre a mesma coisa. O que cada vez mais se esconde 
é a concretude da experiência da Música, que mostra a diversidade de sentidos que são 
percebidos a partir de uma única fonte e as ramificações trazidas pelos pensamentos 
em resposta a cada um desses sentidos. Surge daí a necessidade de encontrar uma 
articulação de pensamento que se aproxime da Música, evitando caracterizações 
baseadas em elementos extramusicais e dicotomias que chamam mais atenção para a 
tensão entre diferentes idéias do que para a questão musical. Originária de pensamento 
gestual que prescinde da palavra, o que foi chamado Música encontra semelhantes 
gestos em diferentes culturas e épocas e não tem sua origem datada. Sua antiguidade 
e a indissociabilidade às culturas que a desenvolveram revelam a ‘Babilônia’ da teoria 
musical, que torna o comum acordo sobre cada questionamento musical factualmente 
impossível.  

Por que ‘aproximar-se’ da Música e não ‘explicá-la’? A explicação da Música 
implica em ‘trazer para fora as dobras’ de um fazer humano que não se mostra 
totalmente a partir de um foco específico trazido pela palavra que informa, nem pode 
ser transformado visualmente em traços e curvas. A Música, por esses termos, é uma 
questão tão misteriosa e polêmica quanto as questões do Sagrado, do Ser, do Amor e 
da Paixão. Esta última é a que impele a continuar escrevendo sobre Música, mesmo 
sabendo da impossibilidade de compleição das formas que foram traçadas a cada 
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sucessão de palavras, pois pathos é, ao mesmo tempo, o que aproxima e o que repele o 
gesto de sua resposta. Aproxima-se do outro e no convívio da proximidade tem-se a 
experiência tanto da unidade quanto da alteridade. A Música, além da consciência que 
nomeia o que é Música, aparentemente difere-se das outras questões mencionadas por 
trazer sempre consigo a urgência de uma técnica que permite manipular materiais de 
forma a resultar em sucessões sonoras e organizar esses sons para que façam sentido 
juntos, ou seja, técnica para um fim específico, aquele que resulta em Música. Uma 
explicação sobre Música é sempre uma aproximação. 

O conceito de evento sonoro e as atuais discussões ligadas ao termo obra-
conceito ou variantes evidenciam a busca pela abordagem ‘mais correta’. Roger 
Scruton (SCRUTON, 2009) entende que o surgimento, na Europa, de uma cultura de 
audições organizadas, facilitou a percepção da Música como objeto de atenção de si 
mesma, sem a necessidade de atrelar-se a outra “forma” de arte e que, portanto, “o 
surgimento da obra conceito é descrito como distintivo da Música Ocidental”. As 
referências que Scruton (SCRUTON, 2009) usa sobre outras culturas não apenas 
apontam para diferentes formas de manifestação daquilo a que chamamos Música. 
Mostram que um conceito criado a partir de conformações culturais surgidas há 
poucos séculos foi apropriado para dar conta de todas as possibilidades da Música 
acontecer. O autor também esclarece sua visão sobre o que deve ser priorizado em uma 
tentativa de teorização da Música, ao privilegiar o foco no sentido musical ante ao 
conhecimento acústico em uma sucessão de eventos sonoros, defendendo que uma 
teoria verdadeira da Música seria construída a partir da premissa de uma centralidade 
da experiência acusmática no entendimento musical e que os termos que usamos, o 
fazemos metaforicamente a partir de uma percepção que abstrai em movimento algo 
que literalmente não se move. De todas as suas afirmações, talvez a que mais afirme a 
Música como abstração seja a que “Nós devemos ver Música como um ato de 
comunicação, que depende crucialmente de colocar dentro da perspectiva de primeira 
pessoa do ouvinte um estado de espírito que não é o seu próprio” (SCRUTON, 2009). 

As afirmações acima descritas por autor respeitado no meio acadêmico 
mostram um pensamento que busca a verdade da Música traduzida em certezas, que 
permitem solidificar uma teoria da Música, baseado nas premissas: a) de que Música 
é um ato de comunicação; b) que a experiência acusmática, que permite ao ser humano 
abstrair sons em um sentido específico, seria o centro do entendimento, de onde; c) 
extraímos metaforicamente nossa terminologia. Ou seja, reafirma a articulação 
dicotômica que se dá há tempos para um entendimento da Música, não lança luzes 
sobre a questão da criação musical e traz à tona conceitos sobre questões que devem 
ser pensadas neste trabalho por outro viés.  

A língua portuguesa acaba de completar 800 anos. É uma língua 
consideravelmente nova e derivada do latim, com substrato céltico-lusitano. No Brasil, 
recebeu influências indígena e africana de diversas nações distintas. Nos tempos 
modernos, é difícil não haver uma língua no Ocidente que não tenha sofrido influências 
consideráveis, primeiro do Francês e depois, do Inglês. O próprio Latim recebeu 
grandes influências do Grego e ambas as línguas tiveram influências de línguas mais 
antigas. A língua que se fala no Brasil, portanto, se utiliza de palavras modificadas ou 
ressignificadas ao longo do tempo e cuja origem, às vezes, é vaga. O exercício de buscar 
nos étimos das palavras sua origem permite um alargamento dos horizontes de cada 
termo que, quanto mais antigo, possivelmente mais espraiou seus sentidos. Boa parte 
dos termos utilizados para falar sobre Música remontam à Grécia e a própria noção da 
origem da palavra Música dá uma dimensão interessante dos diferentes sentidos que 
pode tomar uma única palavra.  
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Os questionamentos apresentados dar-se-ão no intuito de colocar um outro 
olhar sob o horizonte da teoria musical, que se abra para as riquezas de possibilidades 
que cada termo tem a oferecer e não se disponha de antemão a limitá-lo a uma visão 
correta, a um recorte específico. Colocam-se como questões, a saber, Linguagem e 
Memória, sempre em diálogo com a Música e por vezes em contraponto às premissas 
propostas por Scruton, para, enfim, questionar-se o ato criativo. 

Linguagem - A Música comunica? 

A comunicação necessita de conhecimento prévio de língua comum ou 
conjunto de signos comuns a ambas as partes (emissor e receptor). A comunicação, por 
si, não é primeira instância de nada, além de si mesma. É suporte, instrumentalização 
da Linguagem. Como suporte, traz consigo outro conteúdo, revestido de informação. 
Em um gesto que não é comum a dois polos culturais distantes, não se instaura 
comunicação a priori, mas Linguagem.  

Linguagem não é somente língua. Língua é instrumento de comunidade. 
Linguagem independe de conhecimento, se entendida fora do pensamento linguístico 
que busca sua teorização e instrumentalização. Um gesto de Linguagem pode ser 
entendido como palavra, mas também por um movimento do corpo ou a própria 
presença do corpo; pode, então, ser entendida como Música. Nessa perspectiva, 
Linguagem é o dizer-se da presença de qualquer coisa para qualquer coisa, de qualquer 
evento para qualquer um, independente de conhecimento prévio. Admite-se a 
Linguagem da árvore para o passarinho, embora o passarinho não a chame de árvore, 
mas nela construa seu ninho. A Linguagem se dá como presença que se mostra 
dizendo-se e se diz mostrando-se (fenômeno) e presença que responde com um gesto, 
que, embora possa ser o gesto que nomeia, não é sempre mensagem. Ao espalhar suas 
raízes e ramificar seus troncos, a árvore se afirma como árvore. Ao construir seu ninho, 
o pássaro responde à árvore. Cada um, em seus limites, apropriou-se do outro como 
pôde. “A Linguagem fala. O homem fala à medida em que corresponde à Linguagem. 
Corresponder é escutar”. (HEIDEGGER, I, pág.26) 

Música, como Linguagem, independe de conhecimento prévio de uma das 
partes. Música é resposta humana à Linguagem, que se afirma como mistério. Foi o 
homem quem nomeou Música em resposta à sua atividade sonora e misteriosa. Outros 
nomes foram dados ao que foi nomeado por Música, mas aquele que se apropriou desse 
nome para semelhante ato vai buscar em diferentes culturas a Música que se 
apropriou, e não outra coisa. Aquele que provém de uma tradição que não se apropriou 
da palavra Música para ato semelhante, irá traduzir a palavra Música para a resposta 
primeva que foi dada a tal ato, caso identifique a Música, tal qual quem a chamou de 
Música, com o ato similar de seu povo. Mas, como tradução, há uma perda de sentido 
da palavra, a palavra Música passará a comunicar o sentido inerente ao pronunciado 
pelo indivíduo da outra cultura.  

Assumindo Música como resposta comum à uma cultura, e que todos têm 
primeiro como Música, e não outra coisa, a isso que é chamado Música, pode-se 
entender a Música como Linguagem antes da comunicação (antes no sentido de 
origem, em um tempo não cronológico). Como gesto de Linguagem ligado a uma 
criação que consiste em agrupar sons e silêncio, entende-se que seu sentido reside 
nesses agrupamentos e não em outra coisa. Isso torna a emergência de uma teoria 
sobre Música algo que beira o impossível, pelo menos de uma forma estática, pois toda 
palavra que nomeia um gesto musical tem, nos seus limites de palavra, uma 
estaticidade que não existe na Música.  

Pensar a necessidade de abstração prévia dos sons musicais ante às suas 
fontes sonoras nesse sentido é algo desnecessário, pois, como experiência do Real, os 
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agrupamentos sonoros criados na Música se afirmam primeiro como Música, sendo as 
fontes sonoras a instrumentalização de sua realização, e não o contrário. O homem 
responde à Linguagem modificando (medindo) o que está à sua volta e criando, assim, 
seu Mundo. A obra de arte, em qualquer forma, é modificação que responde à 
Linguagem. Qualquer termo que se use para falar de Música tecnicamente pode ser 
considerado metafórico, pois nenhum deles quando analisado é musical. Para se 
tornarem musicais é necessária uma ordenação que permita que cada um faça parte de 
uma experiência musical, já que toda palavra tem em sua sonoridade, potência de 
Música. Esses termos estariam fora da categorização científica e da conceituação 
filosófica e deveriam vir articulados de forma poética, para que o ouvinte pudesse 
perceber um sentido musical, que subvertesse o conhecimento prévio de qualquer 
palavra proferida. O entendimento da Música acontece quando ouvimos a Música. Ao 
se falar sobre Música não se faz a experiência da Música, mas a experiência do falar 
sobre Música. 

No mundo em cuja dimensão este texto existe o senso comum diz que é 
importante produzir conhecimento, isto é, buscar em todas as coisas uma forma e 
formatá-las: Ciência. Em suas “logias” há sempre uma analogia que permite criar 
ferramentas categorizantes, que criam gêneros a partir das semelhanças entre as coisas 
que são nomeadas. No que diz respeito ao conhecimento musical, há diferentes pontos 
de articulação: a experiência musical em si, as definições criadas a partir dessa 
experiência e as esquematizações gráficas criadas na tentativa de representar toda a 
experiência. Sobre as duas últimas, entende-se que na produção de conhecimento 
sobre a experiência musical é necessário criar novos códigos para lidar de maneira 
lógica com a Música. 

O exemplo disso é quando, em determinada sinfonia, se observa o espectro 
de uma nota, comparando o timbre da nota em uma flauta e um saxofone. A Música 
desaparece para dar lugar a uma representação gráfica complexa que tenta apontar o 
som e seu leque de harmônicos. Se essa exemplificação se dá a partir da simples 
audição dessa nota tocada pelos dois instrumentos, ainda assim não há Música, mas o 
som que soa em cada instrumento. Fazendo a experiência do timbre, da frequência, da 
diferença entre cada instrumento, - que não deixa de ser musical, pois tem relação com 
a Música - não se faz a experiência da sinfonia. Pode-se também analisar a forma da 
sinfonia, desde seus movimentos e seções até o mínimo inciso. Continua-se assim a 
fazer a experiência da representação. Em ambos, foram criados códigos de 
representação da Música, partindo da separação para classificação e ordenação: inciso 
> membro de frase > frase > período > seção > movimento > sinfonia. O mesmo 
também é feito em teoria musical, quando separados intervalos > notas > acordes e 
arpejos > escalas > sistemas musicais: tonal, modal, atonal. E a lista tende ao infinito, 
pois sempre haverá novos e mais abrangentes modos de representação. Apesar de 
tantos esforços, somente ao escutar a sinfonia compreende-se o que se tentou 
representar. 

A experiência musical é radical. Ao mergulhar na Música, aguçar os sentidos 
enquanto a Música canta, percebe-se o sentido a que se chama musical. É radical 
porque a Música oferece a experiência da Música. Ser radical não é excluir os outros 
sentidos. Embora a Música aconteça a partir de fenômenos sonoros e que o ouvido seja 
aparentemente o mais sensível ao som, percebe-se a Música com todo o corpo. Além 
disso, não há como desatrelar os movimentos dos dedos de um instrumentista ou a 
expressão de seu rosto e movimentação de seu corpo ao que se ouve. 
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Com a palavra, Memória 

“(...)pode-se entender memória como a instância de inventar, meditar, 
refletir e velar, no sentido de cuidar, a unidade”. (JARDIM, página 126). Trazida aos 
textos modernos quase sempre como mediação técnica, para guardar dados, sua 
origem traz sentido que se liga originariamente à questão musical, seja pelo radical 
indo-europeu, seja pelo mito grego que funda na própria memória as musas que 
cantavam na voz dos homens os feitos dos deuses. 

O advento da escrita musical trouxe mudanças para a cultura da nossa 
sociedade no que diz respeito aos processos de memoração e suas implicações ao fazer 
musical. A escrita musical que estudamos remonta à Grécia Antiga, onde se deu o 
primeiro registro de Música encontrado integralmente, o fragmento de “Seikilos”. 
Nessa sociedade a tradição era oral, onde o modo de perpetuar a história e cultura era 
instaurado pelo poeta – aedo, que nele deixava a musa cantar, e rapsodo, que 
reproduzia o que fora criado pelas musas através do aedo. 

Através dessa perpetuação e posteriormente com o advento da escrita é 
possível que nós contemplemos a existência dessa sociedade a partir de textos antigos, 
como: “Teogonia”, “Hinos homéricos”, “Ilíada”, “Odisséia”, entre outros. Observemos 
a evocação da musa pelo aedo no primeiro canto da Ilíada: “– Canta, oh Musa, a cólera 
de Aquiles, o pelida”!(HOMERO) 

Denominamos “canto” a cada “parte” da Ilíada, o que pressupõe que o texto 
a que temos acesso hoje, um dia foi “cantado”. Tal aspecto nos leva a pensar a questão 
da Música à época dos referidos textos. Mousiké é a palavra que dizia o fazer ou a arte 
das musas – os gestos memoriais, ou seja, que criam memória. 

Tenta-se aqui organizar um espaço onde a Memória se mostre através da 
palavra. Mas, se a parábola que se mostra foi pela Memória impulsionada, só é possível 
seguir os rastros desse impulso. A Memória não se encontra em nenhum lugar, mas se 
oferece em todos os lugares, não sendo possível um encontro com o homem, pois que 
o homem, desde a Memória, encontra a si próprio. Como um cachorro correndo atrás 
do próprio rabo, empreende-se um constante esforço para entender as próprias 
respostas ao que se mostra no gesto impassível, irrevogável, único e surdo, pois não 
espera por respostas. O homem espera por respostas daquilo que o próprio homem 
responde. Correr atrás do próprio rabo não é, no entanto, um ato degradante ao 
cachorro, tampouco o é o homem respondendo a si mesmo. Talvez, se fosse possível ao 
homem um olhar alheio de sua humanidade, fosse, não a sua forma de andar ou suas 
feições, nem o seu saber, mas a palavra como resposta ao mundo, o gesto humano mais 
forte. Talvez nosso nome científico pudesse ser também ‘Homo responens’, ou ‘Homo 
parabolens, depois dessa experiência. 

Fala-se muito em memória como uma faculdade ou função do cérebro 
humano. Usa-se o tempo cronológico para explicar as funções da memória, muitas 
vezes fazendo uso também de metáforas ligadas à tecnologia moderna, como a 
memória RAM e ROM de um computador, que na verdade já foram nomeadas a partir 
da premissa de um tempo cronológico e uma memória funcional. A assunção de tais 
premissas não precisa morrer para se pensar a Memória, visto que hoje é permitido 
nomear coisas e evento com a mesma palavra. Na verdade, a Memória também permite 
que dela se faça uso, por que não homenageá-la? 

Desde longínquas épocas dizemos o indizível para dele nos aproximarmos, 
imitamos aquilo que não conhecíamos, criando gestos que definiam e diferenciavam 
os fenômenos, pois que outra forma dispomos para tomar atenção a cada coisa senão 
trazendo cada coisa separadamente para nossos próprios limites? Criamos formas, 
ídolos, templos e palavras para darmos merecida importância a tudo o que é possível 
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em nosso ínfimo tempo. Temos noção de nossos limites a partir de nossas experiências, 
tanto na convivência com o outro quanto na convivência com nossas próprias dores. 
Sabemos o que não conseguimos ou ainda não conseguimos fazer e transpor, sabemos 
que não conseguimos ser o outro e sabemos que o tempo cobra, tanto as mudanças 
quanto o fim. Somos desde sempre obrigados a nos curvar diante do clima, da 
temperatura, dos obstáculos intransponíveis, de nosso próprio envelhecimento, do 
envelhecimento alheio, da morte. Desde cedo aprendemos que o corpo nasce, cresce, 
morre. E se multiplica nesse meio tempo. 

Pode a vida nesse sentido ser uma dádiva do tempo. Mas não somente do 
tempo que mede, pois, cada vida tem seu tempo de vigência, onde a cada momento 
cabe um gesto que permite uma experiência fora de Cronos. Toda vez que se vivencia 
algo, se vivencia em presença, sem parar o tempo para olhar para um passado próximo 
e sem possibilidades de se prever o futuro dessa vivência. A única experiência de 
Cronos que se vivencia em uma presentificação constante é a da contagem do tempo. 
E se o tempo é contado, não há espaço para outra vivência além da contagem. A 
experiência da contagem é, ao mesmo tempo, a contagem do tempo que se passa em 
vida e do tempo que falta para o fim da vida. Passar a vida a contar as horas é gastar o 
tempo que foi doado para viver à espera do momento em que a conta acaba. Como 
desfazer a trama do tecido até não haver vestígios do mesmo. Para haver vestígios de 
vida é preciso que haja trama, nó, múltiplas vivências que permitem recordações e 
celebrações, ou até comparações que unem ou separam, concordam ou diferem. 

Na memória de cada um a lembrança de vivências dificilmente se 
presentifica guardando cada informação de data e hora. Um ínfimo instante 
cronológico pode marcar tanto quanto várias horas. A medida do tempo aqui não 
vigora, senão talvez como um mero detalhe. É possível que por isso data e hora sirvam 
como informação. É sempre crescente a necessidade de compartimentar, dar limites e 
formas a cada coisa, pois a humanidade está expandindo cada vez mais seu horizonte 
e a cada dia seu mundo fica maior. O mundo está inflando de conhecimento e 
detalhamento, de formas e certezas. Nesse cenário perde-se aos poucos a sensibilidade 
para o que está fora, aquém ou além de tudo isso. Percebe-se menos a todo minuto que 
o minuto não está sempre à frente de tudo. Nem o centímetro, os bytes, a molécula ou 
a curva de onda. A cada barreira ultrapassada se afasta da noção de que cada barreira 
foi colocada pelo mesmo que a ultrapassou. A humanidade está inflando com seus 
novos horizontes e se esquecendo de que é limitada. Nossa cultura musical está além 
do que já foi escrito no passado e lido em nosso tempo. A Música que cantamos ou o 
que aprendemos sobre Música no dia a dia, diz mais sobre o modo próprio de fazer 
Música do que o que foi escrito ou convencionado. A vivência no ato de fazer ou escutar 
Música se instaura na memória de modo único e irrepetível. 

O que não é Música?  

Ao fazer esta pergunta, evidencia-se sempre o se quer negar, pois a 
experiência de não ser é somente possível a partir de sua presença em um plano ideal. 
Mas a pergunta foi feita com um propósito, qual seja o de delimitar a atuação da 
Música. Ao se apropriar do olhar superficial do que hoje é passado sobre Música, essa 
delimitação seria, a princípio, simples: sons e silêncio ordenados deliberadamente em 
um sentido específico. Para perceber as dobras, é necessária uma exploração mais 
aprofundada em cada termo. Para quem tem ouvido, os sons são ouvidos em cada 
coisa. Tudo em que se pode tocar, pode originar som. Por outro lado, só é possível 
escutar um som a partir de sua ausência: silêncio. É no silêncio que se permite 
delimitar o som, desde o momento da emissão até a submissão de suas ondas a forças 
contrárias. O ouvido também delimita a partir de seu próprio limite. Cada ouvido 
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percebe uma gama específica de emissão sonora, em vários aspectos, e a disposição 
para escuta no portador desses ouvidos também é decisiva para a percepção dos 
limites. Esses limites ajudam a perceber dois sons em sua diferença. A noção de 
alteridade e identidade ajudam também na percepção do agrupamento. Só se agrupam 
coisas diferentes entre si, pois o mesmo não necessita de agrupamento. Por sua vez, o 
que é diferente permite um agrupamento em movimento de aproximação, que deixa 
próximo aquilo que é similar a duas coisas diferentes. O que é mais similar entre dois 
sons diferentes é sua potência sonora. É o que permite categorizar o som como som. A 
ordem em que os sons são agrupados perfaz um sentido, que é percebido de forma 
diversa na escuta de cada um e a cada escuta. Só é possível perceber o sentido de uma 
sucessão de sons admitindo uma forma na duração de cada som e a duração da 
ordenação. Essa forma move-se constantemente, é rismos, ritmo e sua força consiste 
justamente no mover-se. Aqui a Música começa a tomar outras proporções, pois o 
ritmo é perceptível também visualmente, nos movimentos dos corpos e, em relação ao 
som, nas proferições das palavras. As palavras, mesmo que hoje tenham sua existência 
separada da Música, isso se deu por um processo posterior e artificial, pois cada palavra 
é um agrupamento de sons que se diferem e formam unidade no tempo. Cada palavra 
tem em si potência de Música, mesmo em “estado de dicionário”, como nos traz Carlos 
Drummond de Andrade. (ANDRADE, pág.247) A criação poema é o cuidado do poeta 
com o que ele ordena, com o que põe em obra. 

“Para a Filosofia, a Música não é uma arte entre outras artes. Não há uma 
musa da Música. A Música é que é a musa de todas as musas. Por isso as artes são todas 
musicais e são arte na medida de sua musicalidade”. (LEÃO, pág. 43) Poesia é Música 
das palavras, assim como dança é Música do corpo, pintura é Música no ritmo e 
texturas das pinceladas e na frequência dos tons, escultura é Música dos contornos 
retirados da pedra e da madeira. Todos, em sua potência de Música, instauram 
Memória desde sua concepção e possibilitam sua continuidade na dimensão da 
Memória. A concepção se dá a partir da modificação deliberada que oferece novo 
sentido à percepção de mundo e funda pela Memória uma vida que independe do 
tempo cronológico e permite que a obra não morra com o seu autor. Sabia disso o poeta 
antigo, Seikilos, que escreveu, na estela mortuária da amada, em vez de seu obituário, 
a Música que garantiu, pela Memória, a perpetuação de sua existência e a da amada. 
Diziam os versos: “Enquanto viveres, brilhe (mostre-se) / Não se sinta mal (doente) / 
Porque a vida é breve / E seu fim o Tempo cobra”. (SEIKILOS) 
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Resumo: O presente trabalho, parte integrante de uma pesquisa mais ampla sobre possibilidades 
texturais (entendendo-se textura como o universo de fenômenos decorrentes das relações rítmicas 
verticais - homo e heterorritmia - entre elementos de uma obra) em meios instrumentais, objetiva 
revelar a totalidade das possibilidades de estruturas harmônicas disponíveis no violão/guitarra, através 
da formulação de funções no âmbito da programação. O código bicordeharm (RAMOS e GENTIL-
NUNES, 2015), mapeia todas as possibilidades de execução cordal de qualquer intervalo (bicorde) e suas 
11 transposições. O satisfatório funcionamento do código aponta para possibilidades de êxito no 
desenvolvimento de versões para tri, tetra, penta e hexacordes. 
 
Palavras-chave: violão, guitarra, textura, Análise Particional 

 

Instrumentos musicais tais como o piano, o violão, a harpa, a guitarra e o 
órgão, permitem a execução simultânea de notas com independência de ataque e 
duração. Por isso são meios para a realização de melodias, acordes, polifonias, 
heterofonias, texturas corais, etc. Os chamados “instrumentos harmônicos” têm ainda, 
cada qual, além de suas propriedades de tessitura e timbre, modos singulares de 
disponibilizarem-se para os projetos no campo da textura. O presente trabalho, parte 
integrante de uma pesquisa em andamento que visa descrever a totalidade de 
possibilidades texturais de determinados meios instrumentais, produz estudos sobre o 
violão/guitarra. Tal escolha é consequência de uma demanda por auxílio ao 
compositor. 

Ao compor para violão é preciso dominar uma série de peculiaridades técnicas 
do instrumento. Entre os problemas mais comuns, em obras de compositores 
não violonistas, destacamos: intervalos e acordes impossíveis de se executar e 
inconsistência na utilização de cordas soltas para explorar possibilidades 
técnicas e musicais. (ABDALLA, 2011) 

 

Os manuais de orquestração e instrumentação carecem de informações 
precisas.  

Linhas melódicas, acordes e melodias acompanhadas são todas possíveis no 
violão, que é digitado com os quatro dedos da mão esquerda e atacado com os 
cinco dedos da direita. (ADLER, 2002)1 

 

Nas duas páginas que compõem o tópico Violão, cuja citação registrada no 
presente texto encerra todo o conteúdo sobre textura, Adler, além de não comentar a 
possibilidade da escrita polifônica (amplamente adotada no repertório de concerto 

                                                           
1 Single-line melodies, chords or melodies with accompaniments are all possible on the classical or 
acoustic guitar, wich is fingered with four fingers of the left hand and plucked with all five fingers of 
the right hand. 
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para o instrumento, tal como se observa em diversas transcrições da obra de Bach para 
alaúde, por exemplo), não lida com questões importantes com as quais se depara a 
escrita para violão/guitarra. Dado que o violão faz acordes, estes podem ser compostos 
por quantos elementos? É possível executar acordes com quaisquer das notas 
componentes da tessitura do violão? Em caso negativo, como saber se um determinado 
acorde é viável?  No caso de melodias acompanhadas, existem limites aos quais deve-
se ater-se para a realização de tal projeto? Quais? Quanto às texturas polifônicas, existe 
um número de elementos (vozes) limite? Seria possível determinar as propriedades 
das relações rítmicas e intervalares que tornam realizável um plano polifônico? Será 
possível responder tais questões considerando o nível profissional e estudantil, visto 
que pertence à gama de atividades do compositor a produção material escolar? Dentre 
tais questões algumas poucas têm resposta evidente, as outras demandam exercícios 
empíricos e/ou assistência de experts, que por sua vez têm a oferecer o universo de 
suas experiências individuais acumuladas.   

Devido à afinação padrão das cordas soltas, muitas montagens de acordes são 
pouco práticas ou impossíveis de tocar. (...) Para ganhar tempo e evitar 
confusões, sempre que o arranjador quiser um solo de guitarra que consista 
em uma determinada linha melódica sobre um padrão de blocos de acordes, é 
preferível redigir o mais simples possível, cofiando ao guitarrista a elaboração 
dos blocos, ao invés de tentar escrever todas as notas de cada acorde. 
(SABESKY, 1994)2 

O objetivo de se responder de modo exaustivo à tais perguntas é dificultado 
por dois fatores: a imprecisão na descrição do aspecto textural inerente à teoria musical 
tradicional e complexo de variáveis relacionados à ergonomia. 

O aplicativo comercial Chord (TOM, 2015), desenvolvido para a plataforma 
Android, é uma iniciativa de auxílio a compositores e instrumentistas, com interface 
extremamente polida e funcional. Sua aplicabilidade, ainda que possa ser aproveitada 
profissionalmente, é voltada principalmente para o público leigo, e não há preocupação 
acerca de questões sobre estrutura (fora o aspecto escalar e modal) e, principalmente, 
da textura musical.  

As categorias polifonia, homofonia, heterofonia, etc., descrevem apenas de 
maneira superficial as propriedades texturais de uma obra. Numa polifonia a quatro 
vozes, por exemplo, diversas relações podem se dar entre seus elementos, incluindo 
aumento ou redução no número de partes, convergência ou divergência rítmica entre 
elas. A Análise Particional (GENTIL-NUNES e CARVALHO, 2003, e GENTIL-NUNES 
2009, doravante AP), proposta analítica voltada para a textura musical e baseada na 
aproximação entre a Teoria das Partições de Inteiros (ANDREWS 1984) e a análise 
textural de Wallace Berry (1976), possibilita observação da totalidade das 
configurações texturais de uma obra. No presente trabalho, bem como na pesquisa a 
que este pertence, provém da AP os instrumentos de descrição e análise do aspecto 
textural. Por exemplo, a pergunta sobre as possibilidades texturais de um determinado 
meio instrumental é construída como uma pergunta pela viabilidade dos padrões 
texturais descritos tal como são descritos na AP, a saber, as partições. 

A questão da ergonomia na música instrumental não se reduz à relação 
entre as estruturas do corpo humano e do instrumento, de modo a obter máxima 
eficiência e salubridade. Os corpos e os instrumentos estão inseridos em culturas, 

                                                           
2 Because of the basic tuning of the open strings, many voicings can be impratical or impossible to 
play. (...) To save time and avoid confusion, whenever the arranger wants to the guitar to play a solo 
consisting of a definite melodic line over a chordal pattern, it is best notate as simply as possible, 
trusting the guitarist to voice the passage rather than to write out all the notes of each chord. 
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tradições. Quantos pianistas estariam aptos a tocar com maestria os estudos 
transcendentais de Liszt no período em que foram compostos? Quantos podem fazê-lo 
hoje? Muitas tradições instrumentais se desenvolvem buscando a absorção de exceções 
como novas regras.  As possibilidades de um determinado instrumento mudam, assim, 
com o tempo. Desta forma, a pergunta por tais possibilidades deve se direcionar às 
tradições. Entretanto, estas podem ser expandidas. Será que existem recursos 
ergonomicamente viáveis e desconhecidos por uma determinada tradição 
instrumental? Deve-se considerar a possibilidade da existência de propostas de 
execução (em qualquer grau de complexidade, incluindo as mais simples) raramente 
abordadas ou não consideradas por instrumentistas, compositores, tradições. O 
desvelamento de tais propostas no âmbito da textura pode oferecer novos caminhos 
para a composição e performance instrumentais. 

 

Fig. 1 Estudos I e II (BROUWER, 1972): particiogramas 

As primeiras etapas de pesquisa em questão trataram de levantar e analisar 
dados que possibilitam a resposta para a pergunta: que estruturas texturais são 
inerentes ao idiomatismo do instrumento? Dentro da tradição do violão, estes dados 
estão contidos nos estudos, uma vez que estes são elaborados para inserir o estudante 
no âmbito do vocabulário instrumental. As séries Estudios Sensillos (BROUWER, 
1972) e Douze Études (VILLA-LOBOS, 1952) compõem o material inicial selecionado, 
tendo a obra de Brouwer sido abordada em primeira etapa. 

Após a observação e identificação das demandas técnicas e estilísticas mais 
recorrentes nos Estudios Sensillos e em algumas obras de concerto, constatou-
se que o compositor utiliza uma escrita idiomática, isto é, procedimentos 
tradicionais do instrumento. (MORAIS, 2013) 

A análise dos 20 estudos, realizada a partir de arquivos MIDI pelo aplicativo 
PARSEMAT (GENTIL-NUNES 2004), descreveu estruturas e relações (Fig. 1). 

No particiograma, o índice de aglomeração é plotado no eixo horizontal, e 
denota a dependência ou blocos com massa crescente. Já o índice de dispersão 
é plotado no eixo vertical e descreve a diversidade ou polifonia crescente. As 
partições encontradas no arquivo analisado são marcadas em retângulos. A 
densidade das linhas que ligam as partições descreve a frequência com a qual 
houve trânsito direto entre elas (RAMOS, 2014) 
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Estudos comparativos revelaram o nível de reincidência das partições 
encontradas na totalidade dos estudos além de explicitar relações entre diferentes 
técnicas abordadas em cada estudo e suas consequências no âmbito da textura. Foi 
constatada também a  tendência de progressão paralela entre as complexidades técnica 
e textural (Tabela 1). Isto se expressa tanto na variedade de partições quanto na 
complexidade das partições encontradas (nota-se que as partições com maiores 
densidade-número e índices de aglomeração e de dispersão tendem a compor os 
últimos estudos). Além disso, a presença mais ou menos ostensiva de cada uma das 
partições na totalidade dos estudos indica a possibilidade de determinação do aspecto 
textural do idiomatismo. Por exemplo, as partições [1] (indicativa de parte unitária) e 
[1²] (registra duas partes unitárias heterorrítmicas) encontradas em 90 e 80% dos 
Estudios Sensillos, respectivamente, apresentam-se como modos de estruturação 
fundamentais na composição destes. Inerente à 65% dos estudos, [1 2] (parte unitária 
em divergência rítmica com elemento composto de duas partes homorrítmicas) é 
notada tanto em estudos simples quanto nos mais complexos. 

Entretanto, a conceituação de um idiomatismo textural depende de outros 
fatores 

Algumas partições duram vários compassos, enquanto outras, mesmo que 
reincidentes, surgem em frações de tempo.  Assim como as entidades rítmicas, 
melódicas e harmônicas, as partições (entidades texturais) relacionam-se com 
a sintaxe do discurso musical, podendo ter funções substantivas, seccionais, 
transicionais, entre outras. A medição das durações das partições demanda 
elaborações no campo da programação, o que está previsto nas próximas 
etapas da presente pesquisa. (RAMOS,2014) 

Estas elaborações, já em andamento, serão abordadas em trabalhos futuros. 

Tabela 1. Distribuição das partições encontradas nos 20 Estudios Sencillos (BROUWER, 1972).

 

 

O caso notável do estudo VI de Brouwer, única peça estruturada com 
partição única ([5], blocos compostos de cinco notas), levantou uma questão que 
trouxe consequências para todo o trabalho.  Trata-se de um estudo para arpejos em 
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posição fixa (doravante, APF), em outras palavras, execuções sequenciais de notas de 
um acorde nas quais a posição dos dedos da mão esquerda não se altera. Para isso, as 
notas de um APF devem localizar-se em cordas diferentes, consequentemente, podem 
ser executadas em bloco (Ex. 1).  Segundo a tradição da escrita para violão/guitarra, 
caso não existam orientações especiais na partitura, espera-se que em APF as notas se 
sobreponham (Ex. 4), durando até a ocorrência de pausa, mudança de posição da mão 
esquerda ou cessão natural da vibração das cordas, evidenciando-se assim, o aspecto 
harmônico da estrutura arpejada.  

Os arpejos com mudança de posição (doravante AMP) são lidos de acordo 
com a definição geral de arpejo (execução horizontal das notas de um acorde), 
destacando-se o caráter linear de tal estrutura.  É possível executar um AMP com 
sobreposição de notas nos segmentos que seguem os padrões do APF caso o efeito seja 
desejável ou aceito como residual (o que é mais comum no violão do que na guitarra). 
Tal sobreposição progressiva, no entanto, é necessariamente interrompida nas 
mudanças de posição ou nas sequências com notas na mesma corda. As duas primeiras 
peças que compõem os Douze Études (VILLA-LOBOS, 1952), baseados em figurações 
compostas de APFs (Étude 1) e AMPs (Étude 2), são exemplos ilustrativos, como 
mostram os exemplos 1 e 2. 

Ex 1. Trecho do Étude 1 (VILLA-LOBOS, 1952), um APF, seguido de sua transcrição em bloco. Os 
números circulados, que representam as cordas nas quais deve-se executar cada nota, ilustram uma 

das condições de possibilidade do APF: as notas devem estar em cordas diferentes. 

 

Ex. 2 Trecho do Étude 2 (VILLA-LOBOS, 1952) seguido de sua transcrição em bloco (parcial). O 
círculo vazio indica o uso de corda solta. A região selecionada sob o signo IX, contém notas a serem 
tocadas na nona posição.  Na transcrição, linhas pontilhadas ligam as notas localizadas na mesma 

corda, inviabilizando a execução cordal. 

A produção dos arquivos MIDI é realizada automaticamente por aplicativo 
de editoração de partitura. No caso do estudo VI (BROUWER, 1972), por exemplo, a 
transcrição semelhante à partitura apresenta no resultado analítico as partições [1] e 
[1²], descrição de estrutura composta por duas partes heterorrítmicas (ver Ex. 3). 

Este resultado foi considerado insatisfatório pois descreve de maneira 
imprecisa o recurso instrumental utilizado na obra (APFs). 

A transcrição na qual se registram as durações reais de cada nota, como se 
observa  no Ex. 4, apresentou resultado analítico descritivo de estruturas polifônicas 
(partições [1], [12], [13], [14] e [15]), o que é incompatível com uma descrição de 
sequência de arpejos.  
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Ex. 3 - Trecho do estudo VI (BROUWER, 1972). 

 

Ex. 4 Trecho do estudo VI em transcrição que explicita a duração real das notas durante a execução. 

Partições [1], [12], [13], [14] e [15]. 

 

Ex. 5 Trecho do estudo VI transcrito em blocos. Deste modo tem-se apenas a partição [5]. 

A opção pela transcrição em blocos (Ex. 5) se deu principalmente pela 
congruência com a prática violonística e com o fato do arpejo ser, dentro do 
Particionamento Melódico (GENTIL-NUNES 2014), um indicador de dependência 
entre linhas internas a uma estrutura. Dado que na guitarra/violão um determinado 
acorde possibilita a realização de qualquer APF com suas notas, conclui-se que 
execuções cordais ou sequenciais não são recursos diferentes, mas modos de utilização 
de um mesmo recurso. 

A posição fixa gera um acorde em potencial, que pode ser atacado em bloco ou 
em qualquer tipo de sequência arpejada. Considerando-se que a presente 
pesquisa objetiva revelar os recursos disponíveis no violão, optou-se por 
interpretar os arpejos em posição fixa como acordes articulados, adaptando a 
partitura original e redigindo-os como bloco. (RAMOS, 2014) 

A própria nota de cabeçalho contida na partitura do estudo VI (apresentada 
no Ex. 6) a qual sugere a execução da peça em outras “fórmulas”, é indicativa da 
correção da interpretação adotada.  
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Ex. 6 Nota de cabeçalho do estudo VI “Este estudo pode admitir outras fórmulas, por exemplo”. As 
letras sobre as hastes indicam os dedos da mão direita que devem atacar cada nota.  Trata-se de trecho 

da peça com notas reordenadas. 

Os acordes em bloco e os APFs são representados pelas mesmas partições: 
[2], [3], [4], [5] e [6], indicativas de estruturas em bloco formadas por duas, três, 
quatro, cinco e seis notas. O mapeamento exaustivo das possibilidades de realização 
destas compõe o recorte do presente trabalho. Para isto, optou-se pela confecção de 
função computacional.  

O violão e a guitarra elétrica são os meios instrumentais abordados neste 
trabalho e serão tratados como um único (violão/guitarra), considerando apenas a 
afinação tradicional (da corda mais grave em diante: Mi 1, La 1, Re 2, Sol 2, Si 2 e Mi 
3). Esta opção deve-se ao fato de que, até o presente momento não foi possível 
comprovar que uma determinada estrutura harmônica possível em um dos 
instrumentos é impossível em outro, excetuando-se quando há notas no topo da 
tessitura da guitarra (um pouco mais extensa que a do violão). Estes casos serão 
contemplados. 

A função bicordeharm 

A função bicordeharm, elaborada sobre a plataforma MATLAB, foi 
desenvolvida para mapear as possibilidades de execução cordal das estruturas 
harmônicas mais simples, os bicordes. Dois elementos são fornecidos à função: a 
matriz braco e o intervalo harmônico determinado pelo usuário. 

 

 

Fig 2. Matriz guita. Representa o braço do violão/guitarra numericamente. A primeira coluna descreve 
as cromas das cordas soltas. 

 

Braco é uma matriz que representa o braço do instrumento (Fig. 2). É 
composta de seis linhas e 17 colunas. As linhas são compostas pelos números referentes 
às classes de notas encontradas nas cordas do violão/guitarra, seguindo a notação da 
teoria dos conjuntos (ver STRAUSS, 1990). Consequentemente, as colunas 
representam as casas do instrumento sendo que na primeira à esquerda constam as 
cromas das cordas soltas. 

A seleção do intervalo é feita a partir da classe zero (Dó). O usuário deve 
atuar escolhendo uma segunda, formando assim o bicorde a ser mapeado. Por 
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exemplo, ao se escolher a classe 3, a partir da declaração bicordeharm (3), será 
considerado o par [ 0,3]. 

 

 

Fig. 3 Segmento da matriz resposta para o comando bicordeharm (3). A primeira solução 

encontrada ([8 10]) representa o par: dó3 localizado na segunda corda (primeira casa) e o mi♭2 

encontrado na quarta corda (primeira casa). 

O processo computacional ocorre sobre braco.  A função realiza uma 
varredura na matriz, localizando todos os pares de posições possíveis para o intervalo 
determinado pelo usuário e para suas 11 transposições. Estes resultados são listados na 
matriz bicordes, 

Três filtragens sequenciais são aplicadas a esta matriz: 

 

1. filtraoitava - elimina os resultados nos quais as duas posições 
localizam-se entre a décima segunda e a última casa. Existem 
diversos padrões de construção para o violão e para a guitarra; 
nestes, o número de casas varia entre 19 e 24. Dado o objetivo de 
atender a todos os padrões, decidiu-se por considerar o fato de que 
todo resultado encontrado pode ser “transportado” 12 casas (caso 
haja casas o bastante para além da posição original, o que varia de 
acordo com a construção do instrumento) encontrando-se o mesmo 
par de cromas (no caso de pares formados por nota em corda solta e 
outra em corda presa, haverá mudança de registro apenas na 
segunda), portanto, todo par encontrado após a décima segunda casa 
é uma repetição de um resultado 12 casas para trás (para a esquerda 
da matriz guita). 

2. filtracorda - elimina resultados na mesma corda, dado que estes não 
possibilitam execução simultânea. 
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3. filtramao - testa a viabilidade ergonômica, podendo ser regulada 
pelo usuário. Seleciona-se a extensão dos fragmentos do braço 
válidos para o encontro de um bicorde, de acordo com a ergonomia 
esperada para a mão esquerda. Por exemplo, no momento, usa-se o 
limite default de cinco casas. Isto significa que todos os pares nos 
quais os elementos apresentarem entre si uma distância maior do 
que cinco casas serão eliminados do conjunto-solução. Isto permite 
ao usuário definir o nível de extensão do gesto da mão esquerda 
inerente a um projeto. Neste processo são considerados válidos todos 
os resultados nos quais um dos elementos se localize na primeira 
coluna (cordas soltas) de guita, uma vez que não há limite 
ergonômico para esses casos. 

 

No presente momento a função bicordeharm é usada exclusivamente em 
linha de comando; entretanto, encontra-se em andamento a implementação da função 
em aplicativo com interface. 

Como exemplo, o comando bicordeharm (3) retorna 282 resultados, na 
forma de pares de posições na tablatura (guita). Estas posições são expressas em 
colunas ordenadas verticalmente, com seis linhas cada, de forma que a primeira coluna 
contém as posições 1 a 6 (cordas soltas), a segunda as posições 7 a 12 (primeira casa), 
a terceira as posições 13 a 18 (segunda casa), e assim por diante.  

Conclusões 

A função bicordeharm representa um primeiro teste com estruturas simples 
de mapeamento exaustivo das possibilidades da execução harmônica de intervalos 
entre cromas em uma tablatura de violão/guitarra, dado um determinado limite 
ergonômico. O êxito em seu funcionamento indica o desenvolvimento de funções que 
lidem da mesma forma com tri, tetra, penta e hexacordes. A opção pela elaboração do 
código a partir de classes de nota (cromas) revela-se potencialmente produtiva pois, 
apresentando possibilidades nas várias ordens e registros, a função se torna uma 
referência para apoio à composição. A utilização da linguagem da teoria dos conjuntos 
também é um fator de aproximação entre a escrita para violão/guitarra e as linguagens 
e técnicas da composição desenvolvidas a partir do século XX, bem como ao diálogo 
com outras ferramentas de composição assistida, como Openmusic e Max, por 
exemplo. 
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Resumo: Este artigo apresenta a estrutura e resultados parciais de uma pesquisa em Iniciação 
Científica em andamento. A presente iniciativa tem como objetivo essencial identificar a ocorrência de 
padrões de configurações tonais na integral dos 371 corais a quatro vozes compostos por Bach. Para tal 
finalidade, é empregado um programa computacional especialmente desenvolvido para a tarefa, 
denominado Chorale, que efetua análise harmônica em alto-nível (ou seja, considerando apenas as 
relações tonais) de um coral bachiano formatado como arquivo MIDI. Criado a partir da combinação de 
referências teóricas, como os conceitos de “caminho tonal” (LERDAHL, 2001) e “regiões” 
(SCHOENBERG, 1969), e de uma metrificação de distâncias tonais baseada em um estudo empírico 
cognitivo (KRUMHANSL, 1983), Chorale produz um gráfico de contorno que evidencia a trajetória do 
planejamento tonal adotado pelo compositor em cada peça analisada. O artigo apresenta ainda um 
levantamento estatístico referente aos 100 primeiros corais examinados, visando a contribuir para a 
expansão do conhecimento sobre os procedimentos de Bach relacionados à construção harmônica. 
 
Palavras-chave: Corais de Bach; análise harmônica em alto-nível; regiões; caminho tonal; análise 
assistida por computador. 

Introdução 

Este artigo integra uma pesquisa em Iniciação Científica vinculada a um 
projeto recentemente iniciado dentro do Programa de Pós-Graduação em Música da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, intitulado “Desenvolvimento de ferramentas 
computacionais destinadas à análise harmônica” e coordenado pelo Dr. Carlos Almada. 
O projeto tem como objetivo central mapear os planejamentos tonais adotados no ciclo 
dos 371 Corais a Quatro Vozes de J. S. Bach (1685-1750), tomando como hipótese de 
que haveria um número limitado de estratégias composicionais nesse nível de decisões 
e que estas poderiam ser devidamente generalizadas, contribuindo para uma nova 
perspectiva em relação ao estilo criativo do compositor. Subjacentemente ao 
mapeamento, são coletados a cada análise diversos dados referentes ao domínio 
considerado (tonalidades absolutas, sequências de regiões e tipos cadenciais etc.), com 
o intuito de produção de uma análise estatística ao final do processo, tornando o estudo 
mais abrangente. 

O presente texto visa a descrever as metodologias empregadas na etapa 
inicial da pesquisa, alguns problemas e soluções encontradas para o aperfeiçoamento 
do processo e os resultados parciais obtidos em seu estágio atual, após a análise dos 
100 primeiros corais do ciclo. 
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Metodologias 

Chorale 

A pesquisa é especificamente dedicada à análise harmônica em alto-nível 
dos corais, ou seja, considerando apenas as relações tonais,1 não levando em conta as 
relativamente superficiais progressões de acordes. Como principal metodologia para a 
realização desse objetivo, foi desenvolvida em linguagem Matlab, uma ferramenta 
computacional específica para análise harmônica de corais, denominada Chorale.2 A 
Fig.1 apresenta sua interface gráfica com suas principais funções. 

 

 

Fig.1 – Interface gráfica de Chorale 

 

O funcionamento de Chorale procede a partir das seguintes etapas: 

 

1. Em (A) o usuário informa a tonalidade central da peça a ser 
analisada, clicando a opção correspondente em um dos dois “ciclos 
de quintas” dispostos; 

 

                                                           
1 Ou regionais, na terminologia adotada na pesquisa, a partir da teoria de Schoenberg (1969). 
2 Atualmente em sua décima primeira versão. Para uma descrição minuciosa do aplicativo, ver ALMADA 
(2015). 
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2. A abertura do coral é feita em (B), em formato de arquivo MIDI, 
previamente armazenado em uma pasta específica;3 

 

3. Em (C) são informadas as posições das fermatas (considerando 
números de compasso e de tempos) do coral a ser analisado. As 
fermatas indicam invariavelmente em um coral os pontos cadenciais 
(que em geral implicam mudanças de regiões tonais), ou seja, as 
informações que são necessárias para a análise em alto-nível; 

 

4. Após a inclusão desses elementos, a análise é realizada com o 
acionamento do botão (D), resultando em um gráfico de contorno 
que dispõe o caminho tonal4 “percorrido” (ver mais adiante); 

 

5. Os dados subsequentes produzidos são armazenados para a futura 
análise estatística na aba (E). 

 

 

Fig.2 – Análise gráfica dos caminhos tonais presentes no coral 4 (Es ist das Heil uns kommen her) 

 

Como apresentado, o principal produto da análise realizada em Chorale é 
um gráfico bidimensional de contorno, no qual o caminho regional relativo a uma 
tônica central (ou seja, a sequência de regiões) de um determinado coral examinado é 
plotado em função da forma (mais precisamente, dos pontos cadenciais, posicionados 
percentualmente em relação à extensão da peça). A Fig.2 apresenta como exemplo a 
análise gráfica do coral de número 4 (Es ist das Heil uns kommen her), de modo que 
as convenções adotadas possam ser melhor identificadas e explicadas. 

                                                           
3 Agradecemos a Rubem Medeiros e Raphael Santos por nos terem gentilmente fornecido os arquivos 
midi da coletânea dos corais de Bach, produzidos para sua própria pesquisa. 
4 A partir do conceito de tonal path, cunhado por Fred Lerdahl (2001). 
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O eixo vertical do gráfico dispõe as regiões tonais relacionadas a uma tônica 
central (em modo maior, no caso). O conceito de região tonal foi originalmente 
elaborado por Arnold Schoenberg (1969, p. 15-34), estando associado à ideia de que 
em uma obra existiria apenas uma única tônica. Todos os demais centros que 
porventura possam ser alcançados no decorrer de uma peça musical são assim 
denominados regiões tonais, que seriam, portanto, transitórias e plenamente 
subordinas à tônica. A Fig.3 apresenta alguns dos símbolos regionais criados por 
Schoenberg, que foram selecionados para a pesquisa por serem contextualmente 
característicos ao estilo harmônico do repertório adotado para análise. 

Já as distâncias geométricas entre as regiões e a tônica foram estabelecidas 
tomando como base um estudo empírico voltado para cognição musical, realizado por 
Carol Krummhansl (1983). A partir de um esquema gráfico produzido pela 
pesquisadora (Fig.4.a), foi adaptado o diagrama da Fig.4.b (neste caso, considerando 
apenas um centro em modo maior), no qual os polos absolutos foram substituídos 
pelos símbolos regionais e suas distâncias metrificadas, tomando como unidade a 
menor delas (entre C-a, ou T-sm). Tendo como intuito contribuir para uma maior 
clareza visual do gráfico resultante, optou-se por estabelecer um subeixo central para 
a tônica referencial (que recebe o valor “zero”), e valores positivos e negativos para as 
regiões dela posicionadas no ciclo das quintas, respectivamente, à “direita” e à 
“esquerda”. 

 

 

Fig.3 – Regiões tonais em modo maior e menor (adaptado de Schoenberg, 1969, p. 15-34)5 

                                                           
5 Símbolos com iniciais maiúsculas se referem a regiões em modo maior e, inversamente, minúsculas ao 
modo menor (o mesmo se aplica para as cifras que representam as tonalidades absolutas, nas colunas 
de exemplificação). Acidentes antecedendo as iniciais indicam alterações cromáticas ascendente (#) ou 
descendente (b) em relação às fundamentais consideradas 
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Fig.4 – Distâncias tonais, em: (a) Krummhansl (1983, p.55) e (b) sua adaptação. 

Procedimentos 

Antes da utilização do programa, foram estabelecidas as seguintes etapas de 
organização dos dados de entrada de um coral a ser analisado: 

 

1. Registro de informações relevantes para a análise (em arquivo em 
formato “.doc”): número de ordem, título, tonalidade, fórmula de 
compasso, número de frases e o posicionamento das fermatas 
(pontos cadenciais), em números de compasso e de tempo. A Fig.5 
apresenta, como exemplo, os dados correspondentes ao coral 
bachiano de número 53.   

 

2. Verificação se o arquivo MIDI correspondente ao coral a ser 
analisado preenche as condições necessárias para seu correto 
processamento pelo programa. Isto implica as seguintes ações: 
supressão dos ritornelos, revisão em busca de inconsistências entre 
as informações musicais nos arquivos e a versão da partitura 
referencial e eventual transcrição de corais que porventura não 
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tenham sido previamente formatados como MIDI. É relevante 
acrescentar que a necessidade de adaptações dos arquivos MIDI se 
deu de acordo com a evolução do programa e de algumas de suas 
limitações, como será apresentado adiante. 

 

 

No Título Tonalidade comp. frases c.  t. 

53 Das 
neugeborn 
Kindelein 

Sol menor ¾ 1 4 1 

    2 8 1 

    3 12 1 

    4 16 1 

 

Fig.5 – Dados identificadores do coral 53: número; título; tonalidade; fórmula de compasso; número 
das frases componentes; localização das fermatas, em números de compasso e de tempo 

a b c d e f g 

53 7 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

19 44 69 94 51 51 1 1 116 45 116 45 77 45 84 

 

Fig.6 – Dados estatísticos referentes ao coral 53: (a) número de ordem; (b) tonalidade; (c) modo; (d) 
número de frases; (e) posição das fermatas; (f) sequência de tipos cadenciais; (g) sequência de regiões 

tonais.6 

3. Inserção dos dados do coral em questão nos campos 
correspondentes da interface de Chorale (ver Fig.1) e subsequente 
efetivação da análise, resultando em um gráfico de contornos de 
regiões tonais percorridas. 

4. Checagem do resultado, a partir de um gabarito analítico obtido por 
meios convencionais (i.e., análise “humana”). Em caso de 
discrepância entre as duas análises, o código de Chorale é 
reexaminado em busca das causas do erro detectado.  

5. Após a identificação do problema e da retificação do código (e da 
necessária atualização do programa), é repetido o procedimento das 
etapas c e d pelas vezes necessárias até que a comparação analítica 
apresente resultados idênticos. Neste caso, o gráfico é devidamente 
armazenado (como arquivo “.tif”). 

6. Armazenamento pelo programa de dados quantitativos apurados na 
análise, referentes à tonalidade, modo, quantidade de frases, 
posições das frases (em percentuais em relação à extensão total), 
sequências de tipos cadenciais (autêntica ou à dominante) e 

                                                           
6 De acordo com as seguintes conversões: (b) “7” corresponde à classe de altura “Sol”; (c) “0” representa 
o “modo maior” e “1” o “modo menor”; (e) os números indicam percentuais em relação à extensão total; 
(f) “1” representa a categoria “cadência autêntica” e “51”, “cadência dominante em modo menor”; (g) os 
números correspondem à sequência: “t-t-M-T”, transcrito no código ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange), usado como elemento operativo no programa. 
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sequências de regiões tonais. Esses dados são automaticamente 
transcritos como números e são preservados em uma grande matriz, 
formatada como arquivo “.xls”, para uso futuro em uma análise 
estatística que complementará a pesquisa (ver mais adiante). A Fig.6 
reproduz a linha da matriz estatística referente ao coral 53 (haverá 
uma linha para cada um dos 371 corais da coletânea). Análise gráfica 

 

Sendo o objetivo do projeto detectar possíveis padrões composicionais em 
relação ao aspecto do planejamento tonal nos 371 corais de Bach, tornou-se necessário 
estudar os contornos resultantes das análises gráficas. Nestas foram obtidas projeções 
visuais dos caminhos tonais percorridos em cada peça, possibilitando comparação e 
categorização, de acordo com os perfis de contorno observados. Como já mencionado, 
os gráficos gerados no Chorale resultam de uma disposição cartesiana elaborada a 
partir dos conceitos de distância tonal e regiões. Sendo assim, em nosso entendimento, 
existiria uma relação direta entre o contorno obtido e o tipo de caminho tonal 
realizado.  

 

 

 

Fig.7 – Classe “planície”: concepção abstrata (a); gráfico do coral 19 (b). 

 

Considerando o estágio atual da pesquisa, com os 100 primeiros corais 
bachianos analisados, foram identificadas quatro categorias básicas de contornos 
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regionais (correspondentes, portanto a tipos de caminhos tonais), englobando 
situações de estabilidade tonal variada. Algumas das quatro classes admitem 
subdivisões, como é apresentado a seguir. 

Planície (ocorrências: 1/100) 

Representa estabilidade máxima na região da tônica. A Fig.7a apresenta a 
configuração abstrata da classe “planície”. É relativamente rara: até o momento, 
apenas um caso foi detectado (coral 19, Fig.7b). Importante acrescentar que a aparente 
divergência (t-T) ao final do gráfico corresponde, na verdade, apenas a um recurso 
estilístico (a finalização em “Terça de Picardia”) normativo em corais bachianos em 
modo menor, que confirma a estabilidade tonal da peça (ou seja, integralmente 
centrada na tônica). 

 

 

Fig.8 – Classe “bordadura”: concepção abstrata. 

 

Bordadura (ocorrências: 34/100) 

Nesta classe, os corais apresentam média estabilidade harmônica, 
apresentando apenas uma modulação. Graficamente, percebemos uma forma 
triangular que se torna saliente em relação ao subeixo da tônica (Fig.8).  

Considerando o relativamente grande número de corais deste tipo dentro 
do universo até o momento considerado, foram estabelecidas três subcategorias 
(Fig.9), tomando como parâmetro a posição em que ocorre a única modulação no 
decorrer da peça: inicial (ocorrências: 5/34), central (8/34) e final (21/34). 

Serra (ocorrências: 44/100) 

Corresponde a situações de alta instabilidade tonal, apresentando em geral 
várias modulações, o que graficamente é representado por uma série de picos e vales 
(Fig.10). 

Assim como na categoria anterior, admite subdivisões, neste caso, a partir 
do critério da quantidade de modulações apresentadas e, consequentemente, do maior 
ou menor afastamento em relação ao centro tonal produzido por elas. São duas 
subclasses: dupla (ocorrências: 19/44), com apenas dois picos e/ou vales, contíguos ou 
não (Fig.11a) e múltipla (25/44), a partir desse número (Fig.11b). 
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Planalto (ocorrências: 21/100) 

É caracterizada por uma estabilidade tonal central temporária em um 
“patamar” diferente da tônica, retornando a esta ao final (Fig.12). Não apresenta 
subcategorias. 

 

 

Fig.9 – Exemplificações das subclasses de “planície”: “inicial” - gráfico do coral 86 (a); “central” - 
gráfico do coral 3 (b); “final” - gráfico do coral 10. 

 

Fig.10 – Classe “serra”: concepção abstrata. 
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Fig.11 – Exemplificações das subclasses de “serra”: “dupla” - gráfico do coral 32 (a); “múltipla” - 
gráfico do coral 11 (b). 

 

 

Fig.12 – Classe “planalto”: concepção abstrata (a); gráfico do coral 22 (b). 
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Análise estatística 

Os dados estatísticos acumulados durante as análises dos corais e 
armazenados em uma matriz formatada como arquivo “.xls” podem ser acessados a 
qualquer momento do processo, a partir de um programa específico, denominado 
Chorale Data, cuja interface gráfica é apresentada na Fig. 13. 

Suas funções são descritas como se segue: 

A. Botão que inicia o processo de análise estatística, com a abertura do 
arquivo da matriz de dados; 

B. Campo que informa o percentual de corais analisados (e registrados 
na matriz) 

C. Botão que aciona a compilação das informações sobre as tonalidades 
contempladas, gerando um gráfico de barras comparativo; 

D. Idem, em relação ao número de frases; 

E. Menu que apresenta as opções existentes de números de frases. A 
seleção de uma alternativa é necessária para o exame das demais 
funções do programa; 

F. Botão que aciona o processamento sobre as alternativas de padrões 
cadenciais nos corais analisados a partir de um número de frases 
selecionado em E, gerando gráficos correspondentes; 

G. Idem, em relação aos padrões de caminhos regionais; 

H. Campo que informa por extenso os padrões regionais plotados em G. 

 

Fig.13 – Interface gráfica de Chorale Data. 

A seguir, são apresentados alguns resultados parciais da análise estatística, 
no estágio atual da pesquisa (após os 100 primeiros corais analisados), a partir dos 
gráficos produzidos pelo programa Chorale Data. 

A Fig.14 apresenta o quadro de tonalidades, calibrado em percentuais. 
Observa-se que 16 tonalidades distintas foram contempladas, sendo 8 em modo maior 
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e 8 em menor (ou seja, apenas 8, sendo quatro maiores e quatro menores, não 
apareceram ainda nos corais e estão ausentes do quadro, de um total possível de 24). 
A tonalidade de Lá menor foi a mais utilizada (cerca de 20% do total), enquanto as 
tonalidades de Dó menor e Fá# menor apresentaram apenas uma ocorrência cada.  

 

 

Fig.14 – Distribuição das tonalidades, em percentuais do total analisado. 

 

Em relação à distribuição do número de frases (Fig.15), observa-se que 
prevalecem os corais de menores extensões, sendo que praticamente 50% deles 
apresentaram 6 frases. Somente um dos corais analisados contém 11 frases. 

 

 

Fig.15 – Distribuição dos números de frases contemplados, em percentuais do total analisado. 

 

O gráfico da Fig.16 dispõe a posição média das fermatas, considerando o 
caso mais recorrente dos corais (6 frases). 
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Fig.16 – Posição das fermatas (em percentuais da extensão total) para corais com 6 frases. 

Para corais com 6 frases, foram detectados 23 padrões cadenciais distintos, 
sendo o mais recorrente (13% dos casos) formado pela sequência: a-a-a-d-a-a (com “a” 
representando a categoria “cadência autêntica” e “d”, “cadência à dominante”). No caso 
dos padrões de caminhos regionais, a dispersão é ainda maior (41 tipos de um total de 
45 corais). Apenas três padrões apresentam mais de uma ocorrência, como mostra a 
Fig.17. 

 

 

Fig.17 – Padrões de caminhos regionais (em percentuais), para corais com 6 frases. 

Outras informações foram coletadas pela equipe do projeto, através da 
observação direta das partituras dos corais analisados pelo programa. Embora nem 
todas sejam diretamente relacionadas ao domínio da harmonia e das relações tonais, 
tornam-se relevantes para o melhor conhecimento dos processos composicionais 
bachianos no gênero considerado, ajudando a compor um painel abrangente sobre o 
objeto de estudo. São as seguintes: 
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a. 92% dos corais são escritos integralmente em métrica 
quaternária (os restantes são em métrica ternária. Um único 
caso apresenta mudança de compasso entre seções, de 4/4 
para 3/4); 

b. 73% dos corais apresentam início anacrústico, 26% tético e 
apenas 1% acéfalo; 

c. 47% dos corais estão em modo menor, sendo que, destes, 77% 
finalizam com acorde de Terça de Piacardia (ou seja, em modo 
maior), 21% em cadência à dominante e apenas 2% em 
cadência autêntica (em modo menor). 

d. Somente 12% dos corais apresentaram algum caso de 
ambiguidade cadencial,7 demonstrando a eficácia analítica do 
programa Chorale em sua versão definitiva. 

 

Comentários sobre dificuldades operacionais 

A implementação de Chorale foi efetivada gradualmente, em uma 
abordagem de tentativa e erro, considerando que diversos obstáculos operacionais 
(não idealizados previamente) surgiram apenas no decorrer do processo analítico. Esta 
seção apresenta sucintamente quatro dessas situações-problema e as respectivas 
estratégias encontradas para solucioná-las, que contribuíram para o aperfeiçoamento 
do código do programa e, consequentemente, para sua maior abrangência. 

1. Suspensão: é um recurso comum em corais, porém relativamente 
raro em fermatas (evidentemente, considerando o total dos casos).  
Como originalmente o programa detecta os acordes de resolução 
cadencial nos tempos informados das respectivas fermatas, foi 
necessário “ensiná-lo” (através de alteração do código, com a 
inserção de uma procura por tais condições específicas) a buscar em 
tempos posteriores a resolução da suspensão, nas situações onde 
não fosse possível estabelecer inequivocamente o modo do acorde 
(via de regra, as suspensões cadenciais são do tipo 4-3). A Fig.18 
exemplifica claramente esse caso; 

 

Fig.18 – Exemplo de cadência com uma das vozes do acorde conclusivo em suspensão – coral 89. 

2. Antecipação: consiste no caso oposto da suspensão. É uma 
situação ainda mais rara do que aquela: apenas um caso (mostrado 
na Fig.19), entre cerca de 600 fermatas analisadas, (ou seja, menos 
de 0,2%). Diante disso, optou-se por não criar uma exceção no 
código, e sim que as eventuais antecipações encontradas fossem 

                                                           
7 Quase sempre apresentando claras evidências de ser um recurso consciente e proposital por parte do 

compositor. A mais recorrente dessas situações corresponde à fórmula “V/T = I/D”, na maior parte das vezes 

sem solução definitiva, mesmo em análises humanas. 
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“retificadas” manualmente (manipulando seu arquivo MIDI no 
trecho correspondente, com a retirada da ligadura em questão); 

 

Fig.19 – Exemplo de cadência com a antecipação de duas vozes do acorde conclusivo– coral 81. 

3. Inversão: Similarmente ao caso anterior, o uso de inversão é 
extremamente raro na resolução de cadências (que, 
normativamente, são realizadas com acordes em estado 
fundamental). Sendo assim, adotou-se a mesma estratégia para o 
eventual surgimento de inversões em cadências: a retificação 
manual no arquivo MIDI referencial. A Fig.20 apresenta um dos dois 
casos encontrados; 

 

Fig.20 – Exemplo de cadência com acorde conclusivo invertido – coral 82. 

 

4. Terça de picardia: Como já mencionado neste artigo, a chamada 
finalização picarda é a mais recorrente em corais em modo menor 
(Fig.21). Para que o programa pudesse identificá-la e registrá-la 
corretamente (evitando assim interpretar o acorde final como um 
dominante da região subdominante, como invariavelmente 
acontecia antes de o problema ser solucionado), foi necessário 
introduzir em seu código uma exceção, acionada apenas quando se 
trata de uma tonalidade central menor e da fermata final. Se o caso 
em questão cumpre com ambas as condições, o acorde é 
interpretado como I grau na tonalidade homônima maior (para 
efeitos do gráfico de contornos dos caminhos regionais), o que 
corresponde ao efeito pretendido nesse maneirismo estilístico. 

 

Fig.21 – Exemplo de finalização picarda – coral 82. 
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Conclusões 

Ao concluir sua fase inicial, com a análise dos 100 primeiros corais, a 
pesquisa apresenta resultados bastante consistentes em relação aos objetivos 
idealizados. Sua principal ferramenta metodológica – o programa Chorale – foi 
consolidada em sua 11ª versão, tornado-se um recurso robusto para análise harmônica 
em alto-nível. Seu principal produto, os gráficos de contorno dos caminhos regionais, 
como previa a hipótese principal de estudo, revelou a existência de padrões recorrentes 
que puderam ser catalogados em quatro classes abstratas básicas. Algumas dessas 
permitiram a identificação de subcategorias, o que certamente será aprofundado e 
refinado nas etapas subsequentes da pesquisa.  

A análise estatística dos dados numéricos processados mostrou-se também 
como uma estratégia eficiente para uma detalhada compreensão das decisões tomadas 
pelo compositor nas escolhas dos caminhos tonais das diferentes peças. Espera-se que 
o prosseguimento do estudo possa consolidar as tendências observadas nesta etapa. 

Em relação a desdobramentos futuros da pesquisa, planeja-se o 
desenvolvimento de uma ferramenta para análise harmônica em baixo-nível (com 
testes já iniciados) e a adaptação de Chorale para o exame de outros gêneros musicais 
praticados por Bach (por exemplo, suítes para teclado), visando a investigar se os 
padrões regionais encontrados na presente pesquisa teriam sido também empregados 
nessas outras situações.  

Outra possível continuação do projeto – esta no mesmo âmbito do conjunto 
dos corais – seria examinar as relações entre o planejamento tonal e os textos e 
argumentos narrativos das peças, buscando possíveis razões para as escolhas das 
regiões por parte do compositor, tendo como referência os fundamentos das Teorias 
dos Afetos e da Retórica Musical. 
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Resumo: A partir da comparação da versão original para piano da obra Promenade, da suíte Quadros 
em Exposição, de Modest Mussorgsky, e da versão orquestral realizada por Maurice Ravel, pretende-se 
discutir as transformações intertextuais, com foco na textura. Para esta análise textural são utilizadas 
duas propostas: Análise Particional (AP), desenvolvida por Gentil-Nunes e Carvalho  (2003), cuja 
elaboração se dá a partir da mediação entre a análise textural de Wallace Berry (1976) e a Teoria das 
Partições de Inteiros; e o Contorno Textural (MOREIRA, 2015) constituído através da abstração dos 
conceitos da AP em uma curva que expressa a complexidade textural de uma obra, utilizando conceitos 
da Teoria dos Contornos Musicais (MORRIS, 1987 e 1993). Ambas  análises fazem uso de ferramentas 
computacionais que, a partir da leitura de um arquivo MIDI, fornecem gráficos e informações precisas, 
o que facilita sua comparação e interpretação. São discutidos os aspectos teóricos das implicações 
texturais presentes na prática orquestral como forma de estruturar a composição musical sinfônica. 
 
Palavras-chave: Textura musical. Análise particional. Contorno Textural. Orquestração. 

Textura musical 

A textura musical tem sido alvo de inúmeras reflexões e discussões no 
âmbito da composição e análise musicais. Segundo Wallace Berry, o conceito de 
textura: 

Consiste nos componentes sonoros; é condicionada em parte pelo número de 
componentes que soam simultaneamente ou concorrentemente e suas 
qualidades são determinadas pelas interações, inter-relações e projeções 
relativas das linhas que a compõe ou outros fatores componentes do som 
(BERRY, 1976:184). 

A proposta de Berry permite o acesso ao aspecto processual do discurso 
textural de uma forma mais objetiva e precisa. Na análise textural de Berry, a  indicação 
[4] representa um bloco constituído por quatro fontes sonoras, podendo, por exemplo,  
indicar tanto um acorde executado em um único instrumento harmônico quanto uma 
massa sonora composta por quatro instrumentos diferentes, mas com perfis rítmicos 
idênticos e simultâneos. 

Pauxy Gentil-Nunes estabeleceu a homologia entre a notação de Berry e o 
conceito de partição, de acordo com a da Teoria das Partições de Inteiros (ver 
ANDREWS, 1984), propondo assim a Análise Particional (AP – GENTIL-NUNES, 
2009).  

Uma partição é, segundo Andrews (1984:149), a representação de um 
número inteiro não negativo a partir da soma de outros números inteiros. Por exemplo, 
o número quatro pode ser representado por cinco partições diferentes: [4], [3+1], 
[2+2], [2+1+1] e [1+1+1+1]. 
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Gentil-Nunes e Carvalho (2003:43-4) extraíram de cada partição um par de 
índices, refletindo respectivamente as relações internas de colaboração e contraposição 
entre os elementos constituintes de cada configuração textural: 

 

1. Aglomeração (a), que se refere ao tamanho (espessamento) dos 
elementos internos da partição, considerando a congruência entre 
eles (blocos sonoros);  

2. Dispersão (d), cuja função é expressar a diversidade interna da 
partição, definida pela não congruência entre seus elementos 
(polifonia).  

 

Os índices (a, d) de uma determinada peça podem ser plotados contra um 
eixo temporal horizontal, gerando assim o indexograma (GENTIL-NUNES e 
CARVALHO, 2013). A leitura dos índices pode explicitar os gestos texturais da obra, e 
a confecção do gráfico foi automatizada a partir de arquivos MIDI, pelo aplicativo 
PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004).  

 

 

Fig. 1: Elementos do indexograma. 

 

O eixo temporal é medido por beats do arquivo MIDI (Fig. 1a). Os ataques  
são representados no gráfico por pontos, o que facilita a correlação com as estruturas 
musicais da partitura, na medida em que torna-se possível visualizar tanto os pontos 
de articulação de uma nova textura como a manutenção de configurações recorrentes 
(Fig. 1b). As partições em si são apresentadas de forma abreviada, ou seja, com a base 
indicando as partes e o expoente indicando sua multiplicidade, visando a concisão (Fig. 
1c). As estruturas poligonais fechadas, chamadas de bolhas, são formadas pelas 
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combinação das curvas desenhadas pela progressão dos índices e exibem padrões que 
auxiliam a análise do comportamento e de recorrências de um mesmo gesto textural 
(Fig. 1d).  

A taxonomia exaustiva das configurações texturais, bem como sua topologia 
relacional, fornecidas pela AP, permitiram a elaboração do Contorno Textural1 
(MOREIRA, 2015), que surge a partir da extensão dos conceitos da Teoria dos 
Contornos Musicais (MORRIS, 1987 e 1993) ao domínio da textura.  

A Teoria dos Contornos (TC) tem como objetivo o entendimento e a 
manipulação dos contornos melódicos, embora seu desenvolvimento tenha 
desencadeado a aplicação dos princípios básicos a outros domínios, como o ritmo, a 
dinâmica e a densidade de acordes, entre outros. Expressa também a hierarquia de 
seus parâmetros constituintes, partindo da abstração dos valores absolutos. Os níveis 
são ordenados do menor (ou mais simples) elemento do contorno, notado como zero, 
até n-1, no qual n é o número de elementos distintos no contorno. 

 
Tab. 1: Partições, níveis e subníveis do número 1 ao 6. 

 

 

O contorno < 0 2 1 >, por exemplo, expressa uma estrutura musical que 
parte do menor valor apresentado no segmento musical para o maior, concluindo em 
nível intermediário, descrição que pode ser aplicada  a diferentes parâmetros musicais, 
como a disposição relativa de alturas, a ordem de durações de um ritmo, a ordem de 
intensidade de dinâmica, entre outros. 

O Contorno Textural é constituído então pela ordenação das configurações 
texturais, da mais simples até a mais complexa, de maneira a expressar a progressão 
da complexidade textural da obra2. 

                                                           
1 Embora Robert Clifford (1995), em sua tese de doutorado, tenha proposto um conceito homônimo, 
entende-se que sua concepção ainda está relacionada aos movimentos melódicos de eventos sonoros, 
constituindo uma espécie de contorno melódico global e, por esta razão, não se alinha à definição de 
Berry. 
2 Para uma explicação detalhada do processo de ordenação das partições, ver MOREIRA (2015). 
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O conjunto das partições é parcialmente ordenado (poset) em termos de 
relações de adjacência, o que torna inviável uma ordenação global linear. Esta condição 
é necessária para a aplicação das operações de contorno da TC, o que incorre na 
impossibilidade de hierarquizar determinadas partições, por serem incomparáveis. 
No Contorno Textural, as partições incomparáveis recebem o mesmo índice (ou nível) 
de complexidade, acrescido de um índice de subnível cujo objetivo é diferenciar 
minimamente as partições, a principio, incomparáveis. O valor deste subnível 
corresponde à quantidade de componentes reais da partição3, fornecendo informações 
adicionais acerca do nível do contorno. 

A observação dos níveis e subníveis do conjunto das partições do número 
um até o seis (Tabela 1), revela a existência de apenas 13 níveis diferentes de um total 
de 29 partições, o que implica na ocorrência de 9 grupos de partições incomparáveis. 
A inclusão do subnível, no entanto, não constitui uma diferenciação definitiva, o que 
pode ser percebido, por exemplo, no par [2 3] e [1 5], que compartilham o mesmo nível 
e subnível  (Tabela 1). 

Berry (1976) destaca a importância criativa que a textura pode assumir, 
servindo como importante ferramenta na estruturação e no desenvolvimento 
composicional. A organização do discurso textural permite ao compositor delinear a 
forma a partir de contrastes, enfatizar uma ideia rítmica ou melódica e tornar o 
discurso musical mais coerente (Ibid.:236). 

A repetição de uma determinada progressão textural pode desempenhar 
função sintática e, segundo Berry, está diretamente relacionada à variação motívica. 
Tal fato pode ser observado, por exemplo, na parte final da Introdução da Sagração da 
Primavera de Stravinsky, no qual percebe-se a expansão intervalar do gesto inicial < 
0 1 2 1 > na sequência < 0 4 5 3 > (Figura 2). 

 

 

Fig. 2: Introdução da Sagração da Primavera (STRAVINSKY, 1913): contorno textural da expansão do 
gesto inicial  <0 1 2 1>  (a) e  <0 4 5 3> (b). 

Partindo desse pressuposto, é proposta aqui a investigação das relações 
texturais entre duas versões da peça Promenade, da suíte Quadros em Exposição 
(MUSSORGSKY, 1974): a versão original, composta para piano, e a versão orquestral 
de Maurice Ravel (1974). O objetivo de tal abordagem é a compreensão dos 

                                                           
3 O componente real consiste nos agrupamentos constituídos a partir da observação de semelhança entre 
os componentes sonoros em jogo na trama (BERRY,1976:186).  
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idiomatismos e suas relações com as transformações texturais. As análises fazem uso 
do indexograma e do contorno textural. 

Quadros em exposição 

A suíte Quadros em Exposição (1974), para piano, foi composta por Modest 
Mussorgsky (1839-1881) como uma homenagem ao arquiteto, pintor e amigo Viktor 
Hartman (1834-1873), falecido aos 39 anos. Após visitar uma exposição memorial dos 
quadros de Hartman, Mussorgsky compôs 10 movimentos diferentes, representando 
alguns quadros selecionados por ele, além do intermezzo intitulado Promenade, que 
aparece quatro vezes de forma variada intercalando os movimentos da suíte (MOTTA, 
2012:12). 

Em 1922, a pedido do maestro Sergei Koussevitzky, Maurice Ravel (1975-
1937) transcreveu a suíte para orquestra, o que tornou a obra ainda mais conhecida. 
Embora não tenha sido a primeira versão orquestral, a transcrição de Ravel ganhou 
notoriedade devido às escolhas de cores instrumentais, que podem ser consideradas 
como um tratado de orquestração, apresentado de forma aplicada. A obra ainda possui 
outras versões para diferentes formações como, por exemplo, para banda de rock, 
executada em 1971 pelo grupo Emerson, Lake & Palmer, violão, feita em 1961 por 
Kazuhito Yamashita, metais, por Harry Van Hoof em 1972 e até mesmo uma nova 
versão para piano, feita por Vladimir Horowitz em 19514, apesar da versão mais 
reconhecida ser a de Ravel. 

A orquestração por Ravel de Quadros usa a seguinte instrumentação: 

 Piccolo 1-2 

 Flautas 1-3 

 Oboés 1-3 

 Corne inglês 

 Clarinetas 1-2 

 Clarone 

 Fagotes 1-2 

 Contrafagote 

 Sax alto 

 Trompas 1-4 

 Trompetes 1-3 

 Trombones 1-3 

 Tuba 

 Tímpanos 

 Percussão (Glokenspiel, sinos, triângulo, tam-tam, chocalho, chicote, 
pratos, caixa clara, bombo, xilofone e celesta). 

 Harpas 1-2 

 Cordas 

Promenade para piano solo 

Promenade, peça que funciona como intermezzo e cujo nome significa 
“caminhada”, possui forte influência da música folclórica russa, e representa o 
deslocamento do espectador na galeria de arte, refletindo as mudanças perceptivas que 

                                                           
4 Esta versão foi feita a partir da redução para piano da orquestração feita por Ravel. 
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os quadros despertam. A única indicação de dinâmica da peça é um f indicado no 
primeiro compasso e praticamente não há indicações de articulação ou fraseado, o que 
não é respeitado na transcrição de Ravel, que, além de incluir indicações de dinâmica 
e utilizar a própria massa orquestral para modular a intensidade, fato que será 
discutido mais adiante, também inclui articulações que alteram a sonoridade da obra 
(Fig. 3). 

Ao descrever o comportamento textural dos compassos iniciais da 
Promenade, Gentil-Nunes (2009:43) destaca que não há percepção de progressão ou 
recessão textural, mas apenas a alternância textural entre dois planos distintos 
(melodia solo e blocos cordais). Este padrão textural, chamado por Gentil-Nunes de 
“responsorial”5, norteia tanto a construção da obra original quanto a organização da 
orquestração de Ravel. Nos blocos, as partições envolvidas produzem uma “bordadura 
textural”, formada pela sequência particional < [5][1 4][5][1 4] > (Fig. 4b). 

O princípio construtivo do gesto interno dos blocos se dá a partir do 
operador particional6 de transferência simples, no qual os índices (a,  d) são alterados 
de maneira complementar e combinada, o que resulta na reorganização interna dos 
agentes da partição sem que seu número total seja modificado. A bordadura é 
construída pela sequência de transferência positiva (quando o índice de aglomeração 
diminui à medida que a aglomeração aumenta) e negativa (processo inverso ao 
anterior) 7. As duas recorrências da estrutura responsorial (c. 5-8 na partitura e as duas 
bolhas finais do indexograma) também são concebidas a partir da transferência, 
embora o padrão em arco não seja repetido (Fig. 4b). 

A concepção musical do gesto de bordadura é resultante da diferenciação 
rítmica entre a melodia e o bloco que a contrapõe. A inflexão em colcheias, presente na 
melodia principal, quando repetida no bloco cordal, não é acompanhada pelo bloco, 
que se atém à articulação por pulso, o que causa a reorganização da estrutura interna 
do bloco. Ou seja, o bloco de espessura [5] é então subdividido em dois planos 
sobrepostos formados pela melodia em colcheias [1] e o bloco em semínimas que a 
acompanha [4], formando assim a partição [1 4] (Fig. 4a). 

A melodia solo constitui o nível mais simples (zero) do contorno textural do 
trecho, enquanto a parte responsorial formada pelos blocos resultam em níveis mais 
complexos, o que indica que a separação dos planos (melodia e blocos) também pode 
ser observada no contraste entre os dois extremos de complexidade do contorno 
textural (Fig. 5a). A diferenciação rítmica entre a melodia e o bloco, já comentada, 
origina o aumento de complexidade do contorno textural, culminando no ápice de 
complexidade do trecho. Por fim, a recorrência posterior do modelo responsorial 
aparece como uma variação simplificada do gesto inicial, sem a articulação da 
bordadura interna e com o uso de níveis intermediários para a composição do arco, 
com o nível 2 no movimento ascendente e o nível 1 no descendente (Fig. 5b). 

O gesto inicial A norteia a construção textural da obra (Fig. 6). As bolhas 
que compõem o indexograma são variações dos movimentos de transferência que 
formam o gesto A, com reproduções tanto parciais (na qual há apenas um dos 
movimentos – ascendente ou descendente), quanto em séries com grandes áreas de 
picos variados. Devido à predominância de blocos na obra, os picos do índice de 
aglomeração têm amplitude maior que os de dispersão. 

                                                           
5 O termo foi escolhido como referência à tradição da missa católica, no qual o celebrante entoa uma 
frase religiosa que é imediatamente repetida pela assembleia. 
6 Os operadores particionais explitam de maneira específica os processos de transformação existentes 
entre duas partições distintas (GENTIL-NUNES, 2009: 44-50). 
7 Para um detalhamento sobre o princípio da operação particional de transferência simples ver, Gentil-
Nunes (2009). 
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Fig. 3: Promenade, c. 13-16: diferenças da partitura da versão para piano (a – MUSSORGSKY, 1974) e 
da versão orquestral (b – RAVEL, 1922). 
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Fig. 4: Promenade, c. 1-8, da suíte Quadros em Exposição (MUSSORGSKY, 1874): partitura (a) e 
indexograma (b). 

 

Fig. 5: Promenade, c. 1-8, da suíte Quadros em Exposição (MUSSORGSKY, 1874), contorno textural: 
a) bordadura nos gestos cordais; b) reprodução do modelo responsorial (Concepção original do autor). 
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 Fig. 6: Promenade da suíte Quadros em Exposição (MUSSORGSKI, 1874):  indexograma. 

 

 

Fig. 7: Alterações nas espessuras dos blocos nos compassos finais de Promenade da suíte Quadros em 
Exposição (MUSSORGSKI, 1874). 

No trecho final da obra, a dimensão dos picos de dispersão torna-se 
padronizada, enquanto a aglomeração apresenta grande variedade (Fig. 6). Tal fato se 
deve ao uso restrito de apenas duas partições polifônicas ([2 4] e [22]), articuladas 
como variação da textura no ritmo autônomo da melodia principal, à medida que os 
blocos variam sua espessura de quatro a seis sons, o que interfere na multiplicidade da 
aglomeração (Fig. 7). A diminuição da espessura dos blocos (c. 20.3-4) interrompe esta 
seção preparando a sequência conclusiva da obra. 
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O contorno textural da obra revela uma estrutura majoritariamente 
constituída por picos de complexidade resultantes do uso constante de saltos e 
mudanças súbitas de níveis (Fig. 7), o que torna  a textura mais instável.  

Apesar da irregularidade apresentada no contorno textural, alguns padrões 
de comportamento são reproduzidos tanto de forma literal quanto variada. A partir da 
generalização do princípio construtivo do gesto A, no qual a bordadura dupla formada 
pelos níveis 4-2 e 5-2 é abstraída como a sucessão de dois picos (Fig. 8a), é possível 
examinar a textura da obra como resultante da variação deste modelo. 

O padrão responsorial constituí a exposição da obra e, a partir do salto de 
maior amplitude da peça, no qual o ápice textural de complexidade (nível 9) é 
alcançado a partir do nível 2 (Fig. 8b), inicia-se o desenvolvimento dos padrões, o que 
pode ser percebido nas repetições variadas do gesto A (Fig. 8b, c e d). 

 

Fig. 8: Contorno textural completo da Promenade da suíte Quadros em Exposição (MUSSORGSKY, 
1874). 

Na parte final, há uma considerável diminuição do vocabulário textural, o 
que resulta na limitação da amplitude de complexidade entre os níveis 3-2 e 7, com 
exceção do ponto de contraste do nível 1 (Fig. 8e). Esta demarcação de área de 
complexidade possui caráter conclusivo retomando a noção de progressão textural 
quase estática da parte inicial. 

 

 

Fig. 9: Promenade, c. 20-24, da suíte Quadros em Exposição (MUSSORGSKY, 1874); deslocamento 
temporal do tema principal 

 

O desenvolvimento formal de Promenade é marcado pelo uso de variações 
do tema inicial e repetições do padrão responsorial. Destaca-se o deslocamento 
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temporal do tema (c. 20.5-2)  em relação à sua recorrência (c. 23.4 – Fig. 9). Este 
processo acentua a irregularidade rítmica proposta pela alternância dos compassos 5/4 
e 6/4 e que, como será comentado adiante, possivelmente influenciou Ravel no 
deslocamento temporal de estruturas recorrentes na textura. 

Orquestração de Ravel para Promenade  

Ao examinar os compassos iniciais da versão orquestral de Ravel para 
Promenade,  nota-se que as alterações texturais são derivadas de dobramentos das 
alturas, resultantes da aplicação do operador de redimensionamento, cuja propriedade 
implica na mudança da espessura dos componentes reais8 (Fig. 10). 

 

 

Fig. 10: Promenade, c. 1-8, indexograma da versão orquestral (RAVEL, 1922). 

A divisão dos planos texturais é mantida, com o tema inicial transcrito por 
Ravel para trompete solo e respondido pelo naipe de metais, o que garante não só a 
mesma homogeneidade tímbrica da versão original como também a estruturação da 
bordadura textural característica da obra. O número total de instrumentos não é 
constante, o que pode ser observado na diminuição da espessura das bolhas da segunda 
parte. O contorno textural deste mesmo trecho é similar à versão original, embora não 
haja nenhuma partição incomparável, o que implica na não utilização de subníveis 
(Fig. 11, comparar com Fig. 5). 

O indexograma da versão orquestral (Fig. 12b) é mais variado, com mais 
contrastes e uma gama maior e mais diversificada de configurações texturais. O índice 
de aglomeração, assim como na versão para piano (Fig. 12a), apresenta uma amplitude 
maior se comparado ao de dispersão, o que é ainda mais proeminente nas bolhas da 
região central e final (indicadas na Fig. 12 por linhas pontilhadas). 

A orquestração de Ravel não reproduz as repetições de padrões texturais da 
versão original, o que indica que sua forma de organizar os timbres é resultante de uma 
adaptação das ideias musicais para um novo ambiente sonoro, não se tratando apenas 
de uma simples versão de mudança instrumental. Os picos uniformes de dispersão da 
parte final, por exemplo, na orquestra são diluídos em configurações texturais 
diferentes. 

O gesto de bordadura textural, assim como o caráter responsorial, presente 
na parte inicial da obra, possivelmente norteou não só sua composição,  como também 

                                                           
8 Conceito desenvolvido por Berry no qual, a partir da observação das relações entre as partes, 
estabelecem-se agrupamentos sonoros simultâneos baseados nas congruências rítmicas (BERRY, 
1976:186). 
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a escolha da disposição dos timbres na versão orquestral. A bordadura tímbrica ocorre 
sempre a partir da alternância entre duas combinações sonoras diferentes (Fig. 13).  

 

 

Fig. 11: Promenade, c. 1-8, contorno textural da versão orquestral (RAVEL, 1922). 

 

 

Fig. 12: Promenade: comparação do indexograma da versão para piano (a – MUSSORGSKY, 1974) e 
da versão orquestral (b – RAVEL, 1922). 

Apesar da constante alternância de timbres, Ravel configura as 
combinações instrumentais das bordaduras de maneira branda, utilizando 
sonoridades próximas, sem que haja contrastes acentuados. O trecho final é a exceção 
deste perfil, na medida em que há uma súbita mudança entre o tutti e o naipe de metais, 
primeiramente com o retorno do trompete solo, e posteriormente, com o naipe 
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completo. Talvez esta contraposição tenha sido utilizada para destacar a sonoridade 
inicial da obra, evocando uma espécie de coda de timbre. 

As mudanças texturais feitas na orquestração de Ravel também implicam 
na transformação de outros parâmetros musicais, como, por exemplo, na dinâmica, o 
que pode ser visto no movimento em arco no trecho central, cuja curva pode ser 
visualizada no gráfico wave (Fig. 14). Tal processo é resultante da concatenação da 
rarefação textural, construída a partir da diminuição dos componentes sonoros 
atuantes (Fig. 15), e do adensamento textural, que prepara o tutti.  

 

 

Fig. 13: Promenade, versão orquestral (RAVEL, 1922): disposição de timbres no indexograma. 

 

 

Fig. 14: Promenade, versão orquestral  (RAVEL 1922): arco de dinâmica (gráfico wave). 

Este arco dinâmico-textural também constitui uma curva de complexidade 
textural, com um grande gesto de recessão seguido por uma progressão acentuada (Fig. 
16b). A julgar pela influência do gesto em arco da parte inicial nas escolhas de timbres, 
torna-se plausível supor que é possível que este movimento de dinâmica também tenha 
sido planejado de forma consciente. 
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Fig. 15: Promenade, versão orquestral (RAVEL 1922): indexograma da rarefação textural. 

 

 

Fig. 16:  Promenade: comparação do contorno textural da versão para piano (a – MUSSORGSKY, 
1974) e da versão orquestral (b – RAVEL, 1922). 

Assim como no indexograma, o contorno textural da versão orquestral 
apresenta pouca semelhança em relação à versão original, embora seja possível 
reconhecer alguns gestos texturais que foram mantidos, perceptíveis mesmo com a 
notável variação e deslocamento temporal. A manutenção de alguns gestos da versão 
original (notados nos gráficos com linhas pontilhadas) preserva a essência da obra, 
além de permitir o estabelecimento de relações de contraste e identidade mais 
elaboradas (Fig. 16).  
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A curva de complexidade da obra é explorada de forma intensa, com o uso 
ostensivo  de saltos, que geram contraste e tornam a textura mais diversificada. O 
retorno do nível zero pode evoca a simplicidade textural do início da peça, também 
reforçando a ideia de coda, propriedade não explorada por Mussorgsky.  

Conclusões 

No presente artigo foram comparados os comportamentos texturais da 
versão para piano e da versão orquestral da obra Promenade, na busca de compreender 
as escolhas instrumentais feitas por Ravel, tendo como parâmetro as transformações 
na textura. Os resultados sugerem que a disposição textural da obra influenciou 
diretamente a concepção orquestral de Ravel, de maneira a direcionar suas escolhas de 
timbres. Como esperado a versão de Ravel apresenta uma gama maior de 
configurações texturais diferentes, o que pode revelar um pouco a respeito de seu 
pensamento musical. 

Os naipes foram organizados de acordo com o padrão responsorial 
apresentado no início da peça, o que resulta na constante alternância de duas 
combinações de timbres diferentes. O contraste entre estas alternâncias é amenizado 
pelas escolhas de Ravel, na qual pelo menos um dos instrumentos da configuração 
anterior é mantida. 

O caráter didático da obra pode ser percebido tanto na maneira como Ravel 
apresenta cada um dos naipes separadamente como uma forma de expor as “cores 
primárias” a serem usadas quanto nos processos de rarefação e adensamento 
instrumental, na qual o efetivo orquestral é utilizado para articular outros parâmetros 
além da combinação de timbres. Este recurso de diminuendo e crescendo  instrumental 
está diretamente ligado às mudanças texturais, o que aponta para a possibilidade de 
planejar a orquestração de uma obra a partir da textura, assunto que a ser desenvolvido 
em trabalhos futuros. 

A próxima etapa da presente pesquisa envolve a análise comparativa dos 
outros movimentos da suíte, bem como das variações das demais Promenade. 
Pretende-se ainda investigar outras versões da obra com o objetivo de mapear as 
especificidades de cada instrumento a partir das escolhas texturais de maneira a 
constituir um estudo teórico de instrumentação a ser aplicado em processo criativo. 
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Resumo: O presente artigo, que integra uma pesquisa de doutorado em andamento, apresenta e 
compara diversas definições do princípio da Grundgestalt que, junto com o correlato conceito de 
variação progressiva, ambos elaborados por Arnold Schoenberg e originados de uma concepção 
organicista da criação musical, fundamentam teoricamente a prática composicional observada em parte 
da tradição clássico-romântica austro germânica, em especial advinda de Brahms. Além das formulações 
originais de Schoenberg sobre o conceito, são considerados os comentários dos seguintes autores: Rufer, 
Epstein, Carpenter, Neff, Collison, Leigh, Pye, Burts, Dudeque, Colleen e Taruskin. Com o cotejamento 
das distintas definições busca-se consolidar elementos convergentes, apontar eventuais discrepâncias e 
evidenciar perspectivas específicas, de modo a ampliar o conhecimento sobre o conceito. 
 
Palavras-chave: Grundgestalt; Arnold Schoenberg; construção musical orgânica. 

Introdução 

Este artigo visa apresentar em detalhes as características do princípio da 
Grundgestalt, um dos fundamentos teóricos centrais de minha tese, que 
essencialmente realiza uma análise comparativa entre duas sonatas para violino quase 
exatamente contemporâneas, op.78 de Johann Brahms (1833-1897) e op.14 de 
Leopoldo Miguéz (1850-1902), considerando os processos derivativos empregados na 
construção de suas estruturas temáticas. 

A metodologia do presente estudo consistiu no cotejamento de 27 definições 
sobre o conceito, considerando não apenas o pensamento de seu autor, Arnold 
Schoenberg, mas também de 12 teóricos que estudaram o assunto, na busca por uma 
síntese que possa abranger pontos de contato e perspectivas distintas, revelando ainda 
visões inconsistentes e conflitantes. 

Origens 

As origens do conceito da Grundgestalt estão associadas à corrente do 
Organicismo, que segundo Sérgio Freitas (2012, p.65-66) remonta ao pensamento 
filosófico da Grécia Clássica de Platão e Aristóteles, entre outros. No entanto, o auge 
da concepção orgânica da criação artística, especialmente musical, aconteceu no século 
XIX influenciando compositores da linhagem austro-germânica formalista, 
especialmente Mozart, Beethoven, Brahms e o próprio Schoenberg (MEYER, 1989, 
p.189-200).  

A formulação do princípio da Grundgestalt pode ser creditada a uma síntese 
entre prática e teoria. Bem antes de o conceito ter sido concebido, Schoenberg 
empregava em sua música de maneira intensa e sofisticada a construção musical 
orgânica, como comprovam análises derivativas de obras de sua fase tonal (FRISCH, 
1993; NEFF, 1984; ALMADA, 2011).  

Há divergências em relação à data em que o princípio teria sido pela 
primeira vez mencionado conceitualmente em um texto de Schoenberg: 1913 

mailto:djmayr@yahoo.com
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(DUDEQUE, 2005), “por volta de 1915” (LEIGH, 1998), 1919 (RUFER, 1954) ou “no 
início da década de 1920” (COLLEEN, 2009).1 No entanto, quase todos os autores 
considerados neste estudo concordam que a principal motivação que levou Schoenberg 
a procurar teorizar uma prática que lhe era espontânea e característica estaria 
associada a uma busca por respaldo ao seu método serial que, nessa época, estava por 
ser formalizado.2 Em outras palavras, o compositor sentia necessidade de expressar 
que sua música continuava como antes, a despeito da mudança de idioma, ou seja, 
fortemente calcada na unidade do tema e na variedade a partir da transformação 
gradual progressiva.  

Grundgestalt como concepção composicional 

Sem dúvida, entre os diversos dos seus “grandes mestres”, Brahms foi o 
principal inspirador tanto para a consolidação do estilo composicional de Schoenberg 
nesses termos, quanto no fornecimento de bases para a posterior teorização da 
Grundgestalt e do conceito correlato da variação progressiva. É possível considerar 
que dois fatores orientaram a formação do conceito da Grundgestalt: a construção 
maximamente orgânica e econômica, e o equilíbrio entre variedade e coerência.  

Como um exemplo do emprego de uma construção orgânica extremamente 
complexa em uma obra schoenberguiana tonal, é possível destacar a Primeira Sinfonia 
de Câmara op.9, composta em 1906. De maneira extraordinária, os quatro compassos 
iniciais apresentam os elementos essenciais que, posteriormente desenvolvidos a 
exaustão, geram a quase totalidade da estrutura de alturas (incluindo harmonia) da 
obra (Fig.1). Esses compassos formam a Grundgestalt da Sinfonia, englobando quatro 
elementos básicos: um intervalo de nona descendente, um hexacorde quartal, um 
hexacorde formado pela escala de tons inteiros e a linha cromática descendente dos 
baixos.  

 

Fig.1 – Schoenberg – Primeira Sinfonia de Câmara op.9 (c.1-4) – Grundgestalt (adaptado de ALMADA, 

2011, p.81). 

                                                           
1 O termo “Grundgestalt” só seria nomeado definitivamente em 1934, de acordo com as pesquisas de 
Carpenter & Neff (2006).  
2 Ver, por exemplo, RUFER (1954, p.VII-X). 
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A Fig.2 apresenta um gráfico genealógico que evidencia a presença de 
desdobramentos dos quatro elementos básicos nos principais temas da obra. 

 

 

Fig.2 – Schoenberg – Primeira Sinfonia de Câmara op.9 – genealogia dos elementos básicos da 
Grundgestalt em relação a suas presenças na estrutura temática (adaptado de ALMADA, 2011, p.88). 

A Grundgestalt como concepção teórica  

Embora, desde o começo, tenha sido um traço tão marcante em sua 
personalidade criativa, Schoenberg nunca produziu uma definição suficientemente 
precisa do processo composicional desencadeado pela Grundgestalt, o que é apontado 
por alguns comentadores recentes, como será visto mais adiante. De fato, como já foi 
mencionado, sua motivação não foi propriamente a criação de uma teoria, e sim 
justificar uma prática já consolidada.  

Foram coletadas 22 definições e menções diversas sobre o conceito 
(contemplando textos de 12 autores, além de Schoenberg), extraindo-se delas seus 
principais pontos, que serão apresentados a seguir.  

Arnold Schoenberg 

As quatro definições iniciais de Grundgestalt aqui consideradas são 
originadas de escritos de seu próprio idealizador.3 

Def.1 (SCHOENBERG, 1984, p.290) – principais pontos: 

                                                           
3 Duas fontes foram consideradas: a coletânea de ensaios Style and Idea (SCHOENBERG, 1950/1984) 
escritos entre 1927 e 1949, versando diversos aspectos musicais e The musical idea and the logic, 
technique, and art of its presentation, um conjunto de manuscritos, traduzidos e editados por Patricia 
Carpenter e Severine Neff (2006). 
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 Uma obra derivaria da contínua reformulação de uma “configuração 
básica” [basic format],4 que também poderia ser denominada como 
“tema”;5 

 A obra pode ser pré-visualizada nesse “tema”; 

Def.2 (SCHOENBERG, 1984, p.165): 

 Comparação entre a criação de uma obra musical e o desabrochar de 
uma planta (deduz-se que a Grundgestalt corresponderia à semente, 
dentro do processo); 

 “A concepção musical (...) deve ser feita em um único ato, englobando 
a totalidade do produto”; 

 A realização do todo (envolvendo todos os domínios estruturais – 
alturas, ritmo, dinâmica etc.) é conseguida pelo desenvolvimento das 
implicações germinativas da Grundgestalt. 

Def.3 (SCHOENBERG, 2006, p.129): 

 Neste texto, Schoenberg introduz os conceitos de Gestalt 
[configuração] e figura. A Gestalt é marcada por suas características: 
um intervalo (ou ritmo) marcante ou uma sequencia de intervalos ou 
durações. Uma figura, ao contrário, é relativamente 
descaracterizada. Assim sendo, uma Grundgestalt [literalmente, 
“configuração básica”] de uma determinada obra seria identificada 
retroativamente pelo rastreamento das Gestalten atuantes.6  

Def.4 (SCHOENBERG, 2006, p.129): 

 “Tudo dentro de uma composição pode ser considerado como 
originário, derivado e desenvolvido de um motivo básico ou, pelo 
menos, de uma Grundgestalt”. Embora coerente com o que é 
apresentado nas definições (1) e (2), é enigmática a diferenciação que 
o compositor faz entre “motivo básico” e “Grundgestalt”, como se 
significassem coisas distintas.  

 

As duas últimas definições (juntamente com a designação do “tema” na 
primeira) ilustram o que é considerado por diversos autores como a principal fonte de 
problemas nos textos schoenberguianos sobre o assunto. Para David Epstein (1980, 
p.17), por exemplo, Schoenberg usou pouco o termo em seus escritos e nunca o definiu 
com precisão. Já Norton Dudeque (2005, p.138) considera que o compositor não foi 
suficientemente preciso nas suas definições e delimitações do conceito, o que 
permitiria várias interpretações dos diferentes autores que o estudaram. 
Inconsistências e aplicações ambíguas do conceito são também apontadas por Marie 
Colleen (2009, p.116) e, finalmente, para Martin Leigh (1998, p.i) Schoenberg nunca 
conseguiu definir precisamente o termo Grundgestalt em seus inúmeros escritos. 

                                                           
4 Como já mencionado, antes de consolidado como “Grundgestalt”, o conceito receberia diversas 
designações por parte de Schoenberg, dentre as quais a que é apresentada nesta definição.. 
5 Por certo, Schoenberg não se refere aqui à acepção normal do termo, mas a uma concepção mais 
abstrata, provavelmente relacionada à estrutura de alturas (como a de uma série dodecafônica), a partir 
da qual as ideias musicais concretas (motivos e temas convencionais) seriam derivados.  
6 Temos aqui um exemplo da falta de consistência terminológica e conceitual que caracteriza as 
tentativas de Schoenberg em definir o princípio da Grundgestalt, o que é apontado por vários dos 
autores considerados neste artigo. No presente caso, não ficam suficientemente claras, por exemplo, as 
distinções entre os elementos básicos “Gestalt”, “figura” e “motivo”. 
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Seguem-se as demais 18 definições, produzidas por alguns teóricos que se 
interessaram pelo assunto nas últimas décadas.  

Josef Rufer 

Aluno de Schoenberg no final da década de 1910 e seu assistente pedagógico 
em Berlim teve contato direto com a elaboração do método serial e, consequentemente, 
com a própria gênese do princípio da Grundgestalt. Isso se evidencia na grande 
importância que o conceito exerce em seu livro,7 o primeiro a abordar de maneira 
aprofundada as particularidades e potencialidades do processo construtivo 
dodecafônico. Algumas de suas definições são bastante relevantes, pois são baseadas 
em suas próprias anotações de aula e em correspondência trocada com seu mestre. 

 

Def.5 (RUFER, 1954, p.vi-vii): 

 A Grundgestalt é “a base de tudo” em uma obra e seu “primeiro 
pensamento criativo”, sendo tudo dela derivado, não apenas alturas, 
mas também ritmo, fraseado, harmonia etc.; 

 Rufer deixa claro que a Grundgestalt não é a mesma coisa que a série 
básica [Grundreihe], sendo “anterior” a esta, ligando-se à própria 
ideia geradora. 

Def.6 (RUFER, 1954, p.viii): 

 Neste trecho o autor apresenta uma visão alternativa da 
Grundgestalt, sob uma perspectiva menos abstrata, a partir de 
formulações de Schoenberg em suas aulas: neste caso ela se 
encaixaria entre as categorias “motivo” e “tema”, tendo “como regra, 
2 ou 3 compassos de extensão (...) e consistindo da ‘firme conexão de 
um ou mais motivos e suas mais ou menos variadas repetições’”. 

Def.7 (RUFER, 1954, p.85): 

 A Grundgestalt é a configuração que a ideia básica8 de uma obra 
assume, a partir da qual “todo o material temático (...) é 
desenvolvido”. 

David Epstein 

Na década de 1980, David Epstein publicou Beyond Orpheus, um influente 
livro que aborda essencialmente a estrutura musical, no qual o exame da Grundgestalt 
em obras de alguns compositores (como Mozart, Beethoven e Brahms) tem papel 
destacado, considerando especialmente uma visão global, em larga-escala. Traz ainda 
novas reflexões que expandem o âmbito do princípio, como se observa nas seguintes 
definições. 

 

Def.8 (EPSTEIN, 1980, p.17): 

                                                           
7 Originalmente, Die Komposition mit Zwölftone, publicado em 1952, um ano após a morte de 
Schoenberg e traduzido para o inglês em 1954 com o título Composition with twelve notes. 
8 A Ideia [Idee] corresponde a outro conceito criado por Schoenberg no intuito de explicar seu processo 
composicional. Trata-se de uma espécie de “antevisão da criação completa [da obra]” (ALMADA, 2013, 
p.118). Depreende-se daí que a Ideia antecede a Grundgestalt, que “buscaria” realizá-la. 
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 Embora a estrutura de alturas seja naturalmente o parâmetro mais 
saliente de uma Grundgestalt, outros domínios podem também ser 
contemplados, visando à derivação e ao desenvolvimento. 

 A Grundgestalt reflete as “ideias básicas”. 

 Os aspectos estruturais superficiais de uma obra (os temas, por 
exemplo) seriam representações da estrutura profunda básica. 

Def.9 (EPSTEIN, 1980, p.18): 

 A Grundgestalt tem influência germinativa. 

Def.10 (EPSTEIN, 1980, p.19): 

 “A Grundgestalt denota uma configuração de elementos musicais 
que é significativa para a forma e estrutura de uma obra e é 
manifestada em diferentes aspectos e vários níveis estruturais.” 

 

Patricia Carpenter 

Também foi aluna de Schoenberg, porém nos Estados Unidos, entre 1942 e 
49. Em um estudo analítico de uma obra beethoveniana (CARPENTER, 1983) 
apresenta uma original contribuição para a teoria da Grundgestalt, a partir de uma 
visão mais abrangente que engloba, além das estruturas melódica e rítmica, o domínio 
das relações tonais. 

 

Def.11 (CARPENTER, 1983, p.15): 

 A Grundgestalt é o “aspecto concreto e técnico da Ideia”.  

Severine Neff  

Neff se tornou conhecida por colaborar com Carpenter em estudos dos 
manuscritos não publicados de Schoenberg (2006). Em um artigo precedente (NEFF, 
1984) propõe uma interessante análise derivativa de uma das obras tonais 
schoenberguianas, o Quarteto de Cordas op.7 (peça que antecede a Sinfonia de 
Câmara). Assim como o trabalho de Carpenter, sua análise também busca expandir os 
limites de influência e atuação da Grundgestalt, envolvendo outros princípios teóricos 
do campo da harmonia e das relações tonais propostos pelo compositor em sua fase 
madura. 

 

Def.12 (NEFF, 1984, p.12): 

 “A Grundgestalt é o material estrutural coerente que é repetido e 
transformado na primeira frase da peça”; 

 “A Grundgestalt é a manifestação musical da Ideia”.  

Walter Frisch 

Frisch é um dos mais importantes e influentes estudiosos sobre os processos 
construtivos orgânicos na música de Brahms e Schoenberg. Ainda que considere 
superestimada a busca pela identificação da Grundgestalt como única fonte de 
coerência em uma análise, reconhece a validade do conceito como idealização abstrata 
ou meta composicional a ser alcançada. 
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Def.13 (FRISCH, 1993, p.206): 

 “Todos os eventos em uma peça devem estar implícitos ou antevistos 
na configuração básica, ou Grundgestalt”; 

Stephen Collison 

Em uma exaustiva tese de doutorado na qual estuda profundamente os 
quatro quartetos de Schoenberg, Collison (1994) aborda em detalhes a Grundgestalt 
visando essencialmente à criação de uma teoria original sobre a unidade temática e a 
coerência estrutural. Também propõe suas próprias expansões para o princípio, como 
o conceito de Urmotive (algo como “motivo primordial”).   

 

Def.14 (COLLISON, 1994, p.10): 

 O conceito de Grundgestalt está ligado à coerência lógica; 

 “A Grundgestalt é a representação fundamental da ideia musical”; 

 “Motivos da Grundgestalt desenvolvem-se dela para produzir o 
discurso musical. Com o objetivo de evitar repetições monótonas, 
mas sem perder a relação com a fonte (a Grundgestalt), os motivos 
são sujeitos à variação progressiva”. 

Martin Leigh 

É também autor de uma tese (LEIGH, 1998), porém focalizando a música 
de Brahms, indo ainda mais fundo no exame da Grundgestalt, com a adoção de teorias 
sobre a intertextualidade para melhor explicar o conceito.  

 

Def.15 (LEIGH, 1998, p.i): 

 A Grundgestalt faz a intermediação entre a estrutura motívica 
(dimensão concreta) e os atributos gerais da condução de vozes 
(dimensão abstrata); 

Def.16 (LEIGH, 1998, p.1): 

 Haveria duas possíveis interpretações para uma Grundgestalt: (1) 
como um elemento significativo para a geração das “estruturas de 
alturas, ritmo, textura, forma e mesmo dinâmica”, e (2) (a que o autor 
adota) “como um contorno de alturas arrítmico, capaz de controlar e 
formatar as estruturas de alturas (incluindo harmonia) de 
movimentos e mesmo obras completas.” 

Richard Pye 

É autor de uma interessante visão alternativa para Grundgestalt austro-
germânica a partir de uma análise de obra do compositor americano William Schuman 
(PYE, 2000), que teria desenvolvido seu próprio modo de compor organicamente, sem 
ter tido contato com a teoria da Grundgestalt de Schoenberg. 

 

Def.17 (PYE, 2000, p.76): 

 A Grundgestalt realiza a Ideia através de vários processos 
transformacionais. 
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Devon Burts 

Autor de outro trabalho acadêmico voltado para análise de Grundgestalt de 
obras de Brahms (BURTS, 2004). Em sua abordagem sobre o princípio, sugere que sua 
concepção teria sido influenciada por estudos filosófico-científicos de Goethe. 

 

Def.18 (BURTS, 2004, p.7): 

 A Grundgestalt é uma “entidade abstrata”, cuja “única característica 
musical é sua sucessão de intervalos; 

 É sempre posicionada no início da obra. 

 

Norton Dudeque 

Especialista em relação às diversas teorias criadas por Schoenberg, 
Dudeque (2005) realiza um detalhado levantamento sobre o campo de atuação 
conjunta dos conceitos da Grundgestalt e da variação progressiva. 

 

Def.19 (DUDEQUE, 2005, p.138): 

 “A noção de Grundgestalt como um elemento gerador para todos os 
eventos musicais pode ser usada como um conceito que explica, em 
termos lógicos, a unidade orgânica de uma obra musical.” 

Marie Colleen 

Em sua tese, Colleen (2009) apresenta uma perspectiva original sobre o 
processo pedagógico de Schoenberg em sua longa trajetória como professor de 
composição. A autora aborda os diversos conceitos teóricos adaptados aos 
ensinamentos do compositor, entre os quais o da Grundgestalt, aplicado em uma 
análise derivativa do primeiro movimento da Sinfonia em Sol menor de Mozart, como 
exemplo de construção orgânica.  

 

Def.20 (COLLEEN, 2009, p.102): 

 “A Grundgestalt contém o potencial do todo de uma composição, a 
qual deve se desenvolver logicamente dos materiais iniciais”; 

 

Def.21 (COLLEEN, 2009, p.116): 

 A Grundgestalt “contém a energia que ocupa e representa o todo de 
uma obra”; 

 “Cada obra tem a sua própria e única Grundgestalt”. 

 

Richard Taruskin 

Taruskin (2010) de certo modo retoma as considerações pioneiras de Rufer 
ao examinar a influência de uma Grundgestalt na estruturação de obras seriais 
selecionadas de Schoenberg, Berg e Webern. 
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Def.22 (TARUSKIN, 2010, p.325): 

 A Grundgestalt é um complexo motívico que serve de fonte para tudo 
que acontece em uma obra, incluindo “configurações melódicas, 
harmonias e texturas contrapontísticas”; 

 Esse processo “pode (pelo menos teoricamente) ser deduzido através 
de análise”; 

 O trabalho temático de Brahms é a principal fonte para a formulação 
do conceito. 

 

Quadro 1 – comparação entre as 22 definições 

A GRUNDGESTALT... Autores * 
AS JR DE PC SN WF SC ML RP DB ND MC RT 

É o mesmo que Ideia X X            
É o mesmo que Tema X             
É o mesmo que Frase  X            
É o material inicial X X   X     X  X  
É um elemento concreto X X      X      
É um elemento abstrato  X X    X  X     
É a fonte de tudo em uma obra X X   X  X X   X X X 
É um elemento de unificação 
orgânica 

  X        X   

É a realização musical da Ideia X   X X X   X     
É associada apenas às alturas  X      X  X    
É associada a outros domínios X X X X X        X 
É um elemento germinativo X  X           
Apresenta níveis estruturais 
distintos 

  X           

Tem função estruturante   X           

 

*AS: Arnold Schoenberg 

JR: Josef Rufer 

DE: David Epstein 

PC: Patricia Carpenter 

SN: Severine Neff 

WF: Walter Frisch 

SC: Stephen Collison 

ML: Martin Leigh 

RP: Richard Pye 

DB: Devon Burts 

ND: Norton Dudeque 

MC: Marie Colleen 

RT: Richard Taruskin 

 

Comparação das definições 

O Quadro 1 sumariza os principais atributos relacionados ao princípio da 
Grundgestalt, a partir da visão de Schoenberg e dos 12 autores considerados neste 
artigo.  
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Levando-se em conta principalmente os pontos de maior convergência, é 
possível propor a seguinte listagem de seis características definidoras de uma 
Grundgestalt: 

1. É a concretização da Ideia (a visão geral da obra), através de 
processos derivativos intensos (mais precisamente, da variação 
progressiva); 

2. Apresenta-se nos compassos iniciais da obra; 

3. É composta por fragmentos motívicos que exercem papel estrutural 
relevante no decorrer da obra; 

4. Pode ser considerada nos níveis abstrato e concreto; 

5. Funciona como elemento estruturador em uma obra de constituição 
orgânica; 

6. Pode envolver diversos domínios musicais: alturas, ritmo, harmonia, 
relações tonais etc. 

Conclusões 

Este artigo se propôs a examinar o conceito da Grundgestalt, central para o 
entendimento da construção musical orgânica, através de uma minuciosa revisão 
bibliográfica e do cotejamento das diversas definições e comentários encontrados em 
um arco temporal de 90 anos (1919-2009), resultando em uma multiplicidade de 
perspectivas e possibilidades, sumarizadas no Quadro 1. A tais informações podem ser 
acrescentadas duas importantes considerações, previamente apresentadas nas seções 
iniciais do artigo: 

 

1. De acordo com a concepção schoenberguiana, uma obra seria 
precedida pelo que denomina a Ideia, uma espécie de visão 
instantânea que abrange a totalidade da peça, vista em linhas gerais 
e numa dimensão abstrata. Considerada retrospectivamente, a 
Grundgestalt seria então um conjunto mínimo de elementos 
musicais que, potencialmente, seria capaz de gerar toda a obra – ou 
seja, realizar a ideia – a partir de inúmeros desdobramentos 
derivativos, o que representaria a dimensão concreta do processo 
composicional orgânico; 

2. Outra perspectiva a se considerar é a relação entre teoria e prática na 
criação do conceito: a motivação como respaldo teórico para a 
criação serial e o fato de que a prática orgânica antecedeu em muito 
a formulação do princípio (mantendo-se como elemento constante 
em todas as fases criativas de Schoenberg), sendo ambos 
influenciados pelo pensamento organicista romântico e pelo trabalho 
derivativo de Brahms. É importante acrescentar que as duas 
dimensões podem ser associadas ao conceito de tematismo, central 
para o entendimento da música schoenberguiana, o que, por sua vez, 
envolve o equilíbrio entre coerência/unidade e variedade/contraste. 

 

A conjunção de tais elementos contribuirá para a delimitação e definição do 
princípio da Grundgestalt, contribuindo para a adequada fundamentação teórica da 
pesquisa que é associada a este estudo.  
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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. 
 
Palavras-chave: Análise Musical – Análise Fraseológica – Modelagem Sistêmica – Sistema 
Composicional 

 

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 

mailto:fabioadour@yahoo.com.br
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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 
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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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A intertextualidade como ferramenta cognitiva na 
aproximação dos jongueiros da Serrinha à música de 

concerto  
Filipe de Matos Rocha 
filipiano@hotmail.com 

Resumo: Este trabalho abordará a característica rítmica dualista do Jongo da Serrinha como elemento 
intertextual aplicado a música de concerto. Tendo como parâmetro a peça para clarinete, piano e dança 
intitulada “Dual”, segunda obra da Série Jongos do presente autor. A apresentação dos modos de 
aplicação da intertextualidade e de recursos cognitivos como ferramenta de aproximação dos jongueiros 
à música de concerto será o objetivo deste artigo. A importância desta aproximação deve-se à 
necessidade de refuncionalização da tradição, característica proeminente das manifestações culturais de 
resistência, de acordo com o conceito de Zumthor (2005). O referencial teórico será constituído de 
bibliografia relacionada ao campo da Teoria Cognitiva (Meyer, 1956) e ao campo da Teoria Pós-tonal de 
composição (Straus, 2005). 
 
Palavras-chave: Intertextualidade. Jongo da Serrinha. Música de Concerto.  

O movimento de manutenção das práticas jongueiras liderado pelo mestre 
Darcy Monteiro (ou Mestre Darcy do Jongo) e Vovó Maria Joanna foi ousado e abriu 
ao Jongo novas possibilidades. Afirmando e valorizando toda a história e trajetória 
jongueira Mestre Darcy levou essa manifestação popular às universidades e aos palcos. 
Isso se afina com o pensamento de Paul Zumthor (2005) quando afirma que a tradição 
viva é aquela que se renova, que conquista novos territórios, que se expande e encontra 
novas funções. 

Tabela 1: Níveis, Diálogos e Relações 

Níveis 1. Composição 2. 

Instrumentação 

3. Montagem  4. Apresentação 

Diálogos Jongo Clarinete Duo de 

Instrumentistas 

Performance 

Música de 

Concerto 

Piano Duo de 

Dançarinos 

Público 

Relações Intertextualidade Textura Performática Cognição 

 

 

O projeto Jongo em Concerto1 inspira-se nesta iniciativa para estabelecer 
um diálogo entre o jongo e a música de concerto, como o próprio Mestre já indicava 
em suas falas e na própria inclusão de instrumentos de orquestra em seus shows. A 
peça Dual para clarinete, piano e dança, segunda da série Jongos do presente autor, é 
fruto deste movimento de aproximação estabelecido entre a cultura popular e a 
tradição musical europeia no Brasil. No nível da composição em si vemos o jongo 
enquanto gênero em diálogo direto com a música de concerto através da relação de 
intertextualidade, enquanto que no nível da instrumentação as possibilidades texturais 
são delimitadas (Tab. 1). Na fase da montagem da peça estabeleceu-se o contato entre 
o duo de instrumentistas e o duo de dançarinos compondo a performance apresentada 

                                                           
1 Projeto desenvolvido pelo presente autor no Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ sob 
orientação do Prof. Dr. Pauxy Gentil-Nunes. 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 91 

 
 

ao público na sua estreia, que deu-se no dia 29 de novembro de 2015 na Mostra Jongo 
em Concerto realizada na inauguração da Casa do Jongo – Serrinha, Madureira. 

O presente artigo abordará a relação cognitiva estabelecida entre a 
performance e o público (Tab. 1, nível 4) tomando por base a teoria abordada em 
Emotion and Meaning in Music (Meyer, 1956) além de apresentar uma análise da 
composição (Tab. 1, nível 1) onde serão elucidadas as aplicações e articulações de tais 
conceitos.  

Intertextualidade como Ferramenta Cognitiva 

Uma apresentação de música de concerto para apreciadores do jongo em 
plena inauguração da Casa do Jongo é uma proposta desafiadora. Este desafio está 
diretamente relacionado a uma possível recepção negativa do público a um tipo de 
música a priori estrangeiro. A noção de alteridade é muito importante nesse contexto, 
pois todo diálogo implica necessariamente na presença de um “outro”. E “embora se 
desenvolva a partir de pontos de vistas diferentes, o verdadeiro diálogo supõe um clima 
de boa vontade e compreensão recíproca” entre as partes envolvidas (DUROZOI e 
ROUSSEL, 1993 – p. 135). Partindo dos conceitos cunhados por Meyer (1956) 
refletiremos de maneira objetiva sobre uma hipótese de como esse diálogo cognitivo se 
estabeleceu com o público presente.  

A principal ferramenta utilizada nesse processo composicional foi a 
intertextualidade, que em música diz respeito a criação de uma obra musical a partir 
de outra pré-existente (ANDREWS e BERNSTEIN, 1984). No caso de Dual ela se dá 
por alusão e referência ao jongo praticado em Madureira com ênfase especial na sua 
característica rítmica dupla, a saber, a coexistência da subdivisão rítmica binária e 
ternária (ROCHA, 2015). No decorrer dos seus oito minutos de duração essa dualidade 
típica do gênero é articulada de diversas maneiras aplicadas não apenas ao ritmo, mas 
também a melodia e a harmonia de forma perceptível e também subliminar. No ponto 
dois veremos uma análise musical mais detalhada. 

Segundo Meyer (1956) um mesmo estímulo musical pode gerar nos ouvintes 
expectativas diferentes. Essas tendências resolutivas são forjadas a partir das 
resoluções habituais acumuladas na experiência musical de cada indivíduo. Em seu 
livro Emotion and Meaning in Music, Meyer apresenta sua teoria cognitiva em relação 
aos afetos dos ouvintes a um determinado estimulo musical, e afirma que a resposta 
dos mesmos provavelmente permanecerá inconsciente enquanto as suas expectativas 
forem atendidas de maneira imediata e plena. Por outro lado, se as expectativas nunca 
forem atendidas um sentimento de aversão e rejeição poderá instalar-se. O diálogo 
ativo entre a obra musical e o ouvinte, portanto, emergiria à consciência após uma 
inibição, um adiamento ou uma frustração da expectativa, contemplando-a 
posteriormente.  

Meyer citando Paulhan (1887) afirma:  

“Se subimos na hierarquia das necessidades humanas e passamos a lidar com 
os desejos de ordem superior, ainda assim descobriremos que eles só dão 
origem a fenômenos afetivos quando a tendência despertada sofre inibição” 

(1887, apud MEYER, 1956, p.15, tradução do presente autor)2.  

Para exemplificar este importante conceito em sua teoria, Meyer utiliza o 

repertório tonal da música ocidental europeia da segunda metade do século XVIII. A preposição 

                                                           
2 “If we ascend in the hierarchy of human needs and deal with desires of a higher order, we still find that 
they only give rise to affective phenomena when the tendency awakened undergoes inhibition.” 
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harmônica T S D (Fig. 1) gera uma expectativa resolutiva clara que aponta para o acorde de 

tônica, dó maior neste caso. E isto se deve a grande recorrência desta resolução estocada na 

memória dos ouvintes habituados a este repertório. Entretanto, o evento sonoro real pode 

confirmar ou frustrar esta expectativa. O suspense acontece quando algo inesperado gera um 

desvio nesta tendência resolutiva criando um interesse no ouvinte em relação ao discurso 

musical. 

 

Fig. 1: preenchimento e suspensão de expectativas segundo Meyer (GENTIL-NUNES, 1991, p. 6) 

Tomando esse pressuposto teórico como inspiração e ampliando sua 
aplicabilidade na peça Dual, pode-se enumerar alguns elementos inseridos com o 
objetivo de contemplar possíveis expectativas do público presente na Mostra Jongo em 
Concerto: 1. Dançarinos ligados ao grupo Artístico Jongo da Serrinha; 2. Ritmo dos 
tambores executado pelo piano de forma diluída, porém perceptível; 3. Utilização da 
música em diálogo com a dança. Com esse atendimento mínimo das expectativas do 
público o atonalismo – dodecafônico e tricordal fractal (Straus, 2005) – e uma 
instrumentação menos comum foram incluídas na performance como novidades ao 
repertório de sonoridades tipicamente jongueiras. 

  



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 93 

 
 

Análise das Aplicações 

A manifestação da já referida dualidade rítmica entre dois e três presente 
no jongo manifesta-se intrinsicamente nas melodias cantadas pelas comunidades 
jongueiras e seus apreciadores – tanto nos pontos tradicionais quanto nos jongos mais 
modernos. Isso se torna mais explicito quando observamos a superposição frequente 
entre a melodia e a base rítmica dos tambores. A base rítmica essencial executada pelo 
candongueiro e pelo caxambu é nitidamente em compasso 6/8 (Fig. 2), porém as 
melodias cantadas utilizam células rítmicas do compasso simples 2/4 (Fig. 3). Isto 
ratifica a observação do ritmo da melodia como quiálteras diminutivas, a saber, 2 para 
3, 4 para 6 e 8 para 12.  

 

 

Fig. 2: Toques do candongueiro e do caxambu: s – solto; p – preso; e t – tapau (ROCHA, 2015) 

 
Fig. 3: Transcrição do trecho inicial de Vapor da Paraíba (vovó Teresa e Mestre Fuleiro, 2002) 

Pode-se afirmar que todas as relações rítmicas no jongo têm os números 
dois e três como mínimos múltiplos comuns, o que confere ao gênero uma riqueza 
rítmica muito grande. Sobre este conceito elementar da relação de 2 para 3 toda a peça 
Dual foi estruturada (Fig. 4). É importante dizer que a relação de 5ª justa é 
extremamente importante em Dual pois é exatamente o intervalo gerado na divisão 
entre dois e três no monocórdio de Pitágoras, ou seja, esta é a relação entre a segunda 
e terceira parcial da série harmônica. 

 

 
Fig. 4: Planejamento composicional de Dual: forma (a); compassos (b); dualidade rítmica (c); platores 

estabelecidos (d); estrutura harmônico-escalar (e); e tricordes geradores (e).   
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Levando em conta a morfologia ela foi escrita em forma canção (A B A’). 
Partindo da série dodecafônica modelo, todas as outras séries utilizadas distam uma 
5a justa da anterior. Na parte A (c. 1-68) os instrumentos contrapõe-se de forma 
polirrítmica – clarinete em 2/4 e piano em 6/8. A série dodecafônica modelo desta 
seção é (0 2 3 7 5 4 6 8 9 1 11 10) criada a partir do tricorde (0 2 3), que nada mais é do 
que dois e três semitons partindo do dó que funciona como uma espécie de platô nesta 
seção. A parte B (c. 69-134) apresenta uma inversão da rítmica nos instrumentos. 
Harmonicamente inicia-se com a mesma serie inicial transposta à T7 (7 9 10 2 0 11 1 3 
4 8 6 5), ou seja, transposta a uma 5ª justa a cima. O novo platô também é uma 
transposição à T7 do primeiro, nota sol, e permanece durante todo a parte B, embora 
não seja tão enfático quanto na seção anterior. A partir da metade da parte B (c. 97) a 
estrutura serial dá lugar ao desenvolvimento fractal sobre o tricorde (0 3 5), que são 
três semitons e mais dois semitons partindo de zero. No início do A’ (c.135-196), 
juntamente com a retomada ao platô no dó, os instrumentos tocam conjuntamente 
pela primeira vez à 6/8 durante dez compassos e finalmente dobram a melodia por 
alguns instantes (c. 147-151). Em relação ao aspecto harmônico o desenvolvimento 
tricordal fractal continua, porém, transposto a T7I. Há uma recorrência quase que 
literal do início da peça também marcada por um retorno do clarinete ao compasso 
simples e do piano ao compasso composto. A série dodecafônica inicial também é 
retomada.  

Todos esses detalhes técnico-composicionais atuam no campo subliminar 
para um público leigo. Embora a peça tenha uma sonoridade muito diferente dos 
jongos padrão a participação dos dançarinos e a levada base jongueira, presente em 
grande parte da peça, garantiu, ao menos em tese, o equilíbrio entre as expectativas 
frustradas e satisfeitas. Pensando na peça como o resultado material de um diálogo 
entre universos diferentes é notória a contribuição de ambas as tradições formando 
uma composição híbrida.   

Conclusão 

Pode-se concluir que a composição, o momento da performance e a 
recepção do público entrelaçam-se num diálogo cognitivo forjado e planejado pelo 
compositor com o objetivo de estabelecer uma aproximação dos jongueiros à música 
de concerto, e vice versa. Obviamente todo este embasamento teórico e meticulosidade 
metodológica não garantem um diagnóstico exato dos fatos, portanto, esta é apenas 
uma hipótese sujeita a diversas variáveis e imprevisibilidades naturais ligadas a 
subjetividade de cada indivíduo. Entretanto, esta imprevisibilidade inerente não 
influencia na relevância e validade das resultados obtidos neste trabalho.  
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Resumo: No âmbito da música improvisada e, mais especificamente, no jazz, situação em que ao menos 
parte da “obra” musical é criada no instante em que é percebida, os atores da performance colocam-se 
numa condição ambivalente: ao mesmo tempo que executam a música, experimentam-na, como seus 
ouvintes, pela primeira vez. Improvisadores experimentam o conteúdo musical que produzem no ato da 
improvisação como parte improvisada de uma “obra”, uma atualização desta. A “obra”, neste caso, 
revela-se no momento da performance. Discuto no presente trabalho o entendimento de coerência 
musical, a fim de fundamentar a discussão de processos cognitivos envolvidos no ato da improvisação 
jazzística. 
 
Palavras-chave: cognição musical; coerência musical; improvisação musical. 

 

 

Frequentemente, são utilizadas metáforas linguísticas para ser referir à 
música. Falamos de frases, temas, retórica, e, o mais importante, falamos de coerência 
e sentido musical. Não é difícil entender por que e como um texto verbal é coerente e 
faz sentido, mas como transpor esses conceitos para a música? Esta questão parece 
estar no cerne das pesquisas em cognição musical, sempre focadas, mais 
especificamente, na investigação da produção de sentido do ouvinte de uma obra 
musical pré-formada e identificável como item particular de um repertório, aos moldes 
da tradição da música escrita europeia. Este conceito de obra musical tem sido foco de 
muitas discussões e debates, de pontos de vistas distintos. Dentre eles, podemos 
destacar os que diferenciam obra musical de objeto musical (BUTTERFIELD, 2002), 
outros que defendem uma visão mais etérea, colocando a peça musical entre partitura 
e performances desta (ROSENWALD, 1993). Há também os que consideram obra 
musical e suas performances como parte de um todo processual indissociável (COOK, 
2001), sendo estes contestados por argumentações a favor da “objetificação” da obra 
musical separada dos aspectos processuais do evento-performance (INGARDEN, 
1986). 

No presente estudo nos deparamos com uma situação diferente daquela 
proposta pelo paradigma ouvinte-obra musical. Não está sendo proposto aqui a 
compreesão dos processos cognitivos de formação de sentido do ouvinte de uma obra 
musical pré-estabelecida, mas sim destes mesmos processos do ponto de vista do 
próprio performer, que experimenta a música pela primeira vez concomitantemente à 
sua execução por meio de improvisação. Como se dá o processo de formação de sentido 
musical em solos improvisados? Performers improvisadores têm a preocupação de 
produzir tal sentido em seus solos? Existem argumentos a favor da existência deste 
cuidado por parte dos músicos praticantes da improvisação, que afirmam existirem 
“recursos musicais por meio dos quais os músicos constroem solos convincentes e 
continuidade temática” (MONSON, 2002, p. 123). 

Em primeiro lugar, será necessário precisar que tipo de improvisação é 
referida nesta investigação e o que quer dizer o termo jazzístico, que neste trabalho não 
se refere, necessariamente, ao gênero musical norte-americano “jazz”. Em seguida, 
serão discutidos conceitos de coerência textual e sua aplicabilidade à música, para que 
possamos então, esclarecer estes pontos de suma importância para uma pesquisa mais 
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ampla – da qual o presente trabalho faz parte como cumprimento de etapa inicial – 
sobre os processos cognitivos implicados na formação de sentido na improvisação 
jazzística. 

Improvisação e Jazz 

Apesar de seu significado abranger diversas práticas, inclusive fora do 
âmbito musical, como no teatro (GESELL, 2006, p. 15) ou na antropologia (SAWYER, 
1999, p. 1), o termo improvisação, quando se refere às práticas musicais, parece estar 
sempre associado ao gênero musical norte-americano conhecido como jazz 
(BECKSTEAD, 2013, p. 69-71). Para alguns autores, improvisação e jazz são 
praticamente sinônimos — “o termo ‘jazz’ pode se referir a comportamentos 
improvisatórios muito variados e pode ser apropriado de diversas formas diferentes, 
dependendo de a que gênero se refere” (ZACK, 2000, p. 228). Essa associação entre os 
termos provavelmente é uma consequência inevitável da importância que a 
improvisação representou para o gênero “jazz”, desde suas origens nos EUA, no início 
do século XX, fazendo com que o “jazz”, pelo papel estrutural que as práticas 
improvisatórias representaram, desde o seu surgimento como gênero musical, para 
muitos se confundisse com a improvisação em si. 

Mesmo no universo do gênero musical “jazz”, a prática da improvisação 
possui um papel mais abrangente do que, a princípio, pode parecer. Pensar em 
improvisação como “criação de uma obra musical”, ou a “forma final de uma obra 
musical, enquanto esta está sendo executada” (NETTL, 2016), já abarca práticas 
improvisatórias além da criação de partes solistas melódicas improvisadas. Quando 
Nettl se refere à “forma final de uma obra musical”, podemos incluir nesta “forma final” 
não somente as partes solistas da música, criadas no ato da performance, mas todo o 
acompanhamento executado pela “base”1, desde a “levada”2 da bateria e do baixo, até 
o acompanhamento realizado por instrumentos harmônicos como o piano e a guitarra, 
por exemplo. Estes últimos, frequentemente, consistem na realização de progressões 
harmônicas representadas graficamente nas partituras por cifras alfanuméricas — uma 
forma de representação gráfica de acordes, implicando, intrinsecamente, práticas 
improvisatórias. 

Podemos verificar assim, que a improvisação está intrinsecamente ligada à 
prática da cifragem. Essa forma de escrita surgiu dentro de um contexto musical onde 
já existia a improvisação. Provavelmente por este motivo a cifragem não só permita, 
mas também demandava, dos músicos esta prática. (...) O emprego das cifras tornou 
essa improvisação necessária e também configurou um excelente guia para tal. O 
improvisador tem com a cifragem alfanumérica toda a progressão harmônica escrita, 
para que possa, sobre esta, criar toda a sua improvisação. (...) a improvisação não só 
está presente como também ganhou mais força ainda com a utilização deste tipo de 
escrita que a envolve diretamente. (MERLINO, 2008, p. 36–37)  

Num contexto jazzístico (referente ao gênero musical “jazz”), na maioria dos 
casos, nas partes de “base” não constam instruções detalhadas do que tocar como 
acompanhamento; são grafadas apenas as progressões harmônicas por meio de cifras 
e algumas “obrigações”3, como exemplificado (Fig. 3) 

 

                                                           
1 Seção rítmico-harmônica, tradicionalmente formada por piano, baixo acústico e bateria. 
2 Padrão de acompanhamento rítmico-harmônico. 
3 Momento em que o arranjador e/ou compositor escreve algo que deve ser tocado estritamente como 
está escrito. 
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Com o uso de cifras, mesmo que não se trate de uma parte solista, para a 
qual a cifragem serviria como um roteiro para improvisação, muitos fatores de 
performance ocorrem de forma improvisada, pois a cifra especifica que tipo de acorde 
deverá ser tocado, mas não representa nada com respeito à disposição espacial e 
temporal das notas no mesmo — dobramentos, supressões de notas, configuração 
rítmica ou “levada” que deverá ser executada —, tudo é improvisado. O presente estudo 
não se dedica às questões relacionadas a esta esfera da improvisação relativa às partes 
de acompanhamento, mas sim, às partes solistas de improvisação melódica. 

 

 

Fig. 1: Exemplo de parte de acompanhamento característico do gênero musical “jazz”. 

Quanto ao termo “jazz”, originalmente atrelado ao gênero musical “jazz” que 
se expandiu mundialmente e foi absorvido por diversas outras manifestações culturais, 
passou a significar muito mais uma forma de se tocar qualquer música do que o nome 
de um gênero musical específico: “o jazz dos anos 1980 e 1990 não podia mais ser 
descrito restritivamente como “Afro-Americano”, [...] tinha se tornado uma parte 
inextricável da cultura musical mundial”. (GIOIA, 1997, p. 376)  

De acordo com o relato do principal proponente da Resolução nº 57 do 
Congresso Nacional dos EUA, de 1987, John Conyers, que declarou o gênero musical 
“jazz” como tesouro nacional norte-americano, este gênero já se fazia presente em 
diversos países diferentes, “nos quais as pessoas pensavam que a forma de 
manifestação artística (o jazz) era própria deles” (CONYERS, citado por WALSER, 
2002, p. 301), resultando em diversas fusões do jazz com gêneros variados de outras 
localidades, como fusion jazz, latin jazz e brazilian jazz (GIOIA, 1997). Estes híbridos, 
provavelmente, foram subprodutos de mesclagens entre gêneros musicais, nas quais 
“sobreviveram”, de cada gênero original envolvido, o que estes tinham de mais 
característico, cabendo ao gênero “jazz” contribuir com seu elemento mais peculiar: a 
improvisação. “Não há dúvida de que a maior contribuição para a revitalização da 
improvisação na música ocidental do século XX é o jazz” (BAILEY, 1993, p. 48). Desta 
forma, o que antes representava um gênero musical característico dos EUA, passou a 
designar uma maneira de se tocar qualquer que seja o gênero. Sendo assim, “o melhor 
entendimento [sobre o jazz] pode resultar de uma mudança na ênfase em 
características estáticas para o foco nos processos envolvidos na performance 
jazzística” (JACKSON, 2002, p. 90). “Jazzística” passa a ser qualquer prática musical 
na qual a improvisação configure um elemento estrutural, podendo esta estar inserida 
no contexto da bossa nova, do frevo, da salsa, do rock, do reggae ou de qualquer outro 
gênero musical. 

Para efeitos terminológicos do presente estudo, entende-se que 
improvisação jazzística é toda aquela, em qualquer que seja o gênero musical da 
música popular ocidental, em que partes solistas melódicas são improvisadas no ato 
da performance, tendo como restrição somente os estereótipos do(s) gênero(s) 
musical(is) no qual esta estiver inserida. 
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Coerência Musical 

Como determinar se dado trecho musical ou música inteira são coerentes? 
O que é coerência e como esse conceito se aplica à música? No âmbito da linguística, 
coerência pode ser entendida como uma resultante conceitual-cognitiva 
(MARCUSCHI, citado por GOMES, 2013, p. 4) de relações entre diversos enunciados 
de um determinado texto que, por manterem alguma unidade entre si, acabam 
produzindo sentido no texto: “os autores tendem a concordar que a coerência é algo 
relacionado ao sentido do texto, sendo um princípio de interpretabilidade que confere 
ao texto uma unidade e relação entre seus elementos”. (SPINILLO e MARTINS, 1997, 
p. 3) 

Apesar da dificuldade de se conceituar o que é coerência (KOCH e 
TRAVAGLIA, citado por SPINILLO e MARTINS, 1997, p. 2), esta representa um 
atributo-chave, chegando ao ponto de ser considerada condição determinante: 

[...] a coerência é generalizadamente invocada como dimensão basilar do 
Texto, ou mesmo como propriedade que separa o Texto do “não texto”, 
tomando este como arbitrária ou desconexa sequência de frases [...] 
(FONSECA, 1983, p. 7). 

A partir da citação anterior, poderíamos atribuir ao termo “texto” o 
significado de sequência coerente de frases. Em música, não são raras as metáforas 
textuais que se apropriam do termo “frase” ou até mesmo “texto”, de forma que a noção 
de coerência musical como uma metáfora textual pode parecer até mesmo óbvia. Uma 
sequência coerente de frases musicais pode ser entendida como uma rede de relações 
que resultam numa construção conceitual-cognitiva como descrita por Marcuschi 
(1983, citado por GOMES, 2013, p. 4),  produzindo sentido. Lawrence Zbikowski 
explica, por meio de um processo semelhante, os recursos utilizados por Richard 
Wagner na abertura da ópera Tristão e Isolda: “recapitulando motivos específicos em 
pontos cruciais em seu discurso dramático e musical Wagner foi capaz de criar um 
senso de forma e unidade que parecia ser inevitável sem ser previsível”4 (ZBIKOWSKI, 
2002, p. 23). Essa recapitulação de motivos específicos, descrita por Zibikowski, pode 
justamente ser aquilo que vai gerar relações de similaridade entre trechos de uma 
mesma peça, proporcionando coerência ao discurso musical: 

Coerência ocorre quando as várias partes que constituem uma entidade 
musical estão conectadas de tal maneira que estas partes similares a outras 
entidades se tornam proeminentes.5 (ZBIKOWSKI, 2002, p. 27, grifo do 
autor)  

Para Zbikowski, a “chave para a coerência musical eram os motivos 
musicais” (2002, p. 25), e estes motivos são descritos nas palavras de Schoenberg 
(citado por ZBIKOWSKI) como “a qualquer momento, a menor parte de uma peça ou 
seção de uma peça que, apesar de mudança ou variação, é reconhecível como presente 
por toda a peça”6 (SCHOENBERG, citado por ZBIKOWSKI, 2002, p. 26). De acordo ainda 
com Zbikowski, os motivos musicais têm um papel importante na produção de sentido 

devido ao fato de que “a saliência cognitiva do motivo, [...], espelha a do nível básico

                                                           
4 Tradução livre de: “By recalling specific motives at crucial points within his musical and dramatic 
discourse Wagner was able to create a sense of shape and unity that seemed inevitable without being 
predictable.”  
5 Tradução livre de: “Coherence comes about when the various parts that make up a musical entity are 
connected in such a way that those parts similar to other entities become prominent.” 
6 Tradução livre de: “Motive is as any one time the smallest part of a piece or section of a piece that, 
despite change and variation, is recognizable as present throughout.”  



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 100 

 
 

” (2002, p. 34). Temos aqui o conceito-chave do entendimento de motivo musical, 

segundo a teoria cognitiva de Zbikowski; ele refere aqui um “nível básico” de 
categorização. A categorização pode ser definida como agrupamentos taxonômicos 
baseados em atributos comuns (ROSCH et al. 1976, p. 385), ou ainda, como um 
processo de otimização de informação, reduzindo-a ao mínimo necessário: 

Para sobreviver, todos os organismos precisam reduzir a enorme quantidade 
de informação que captam do mundo exterior, decidindo qual informação é 
relevante para sua sobrevivência. Um dos mecanismos primários por meio do 
qual isso é feito é a categorização. Um mecanismo central da percepção e da 
memória semântica, a categorização talvez seja a base primária da memória 
(...). É aqui definida como a habilidade (1) de agrupar atributos e assim 
diferenciar objetos, eventos, ou qualidades; e (2) de ver alguns destes como 
equivalentes, e associá-los e lembrar destes juntos em uma categoria7 
(SNYDER, 2000, p. 81, grifo do autor). 

O nível básico de categorização é o mais útil. É aquele que menos 

sobrecarrega o aparato cognitivo com o máximo de informação possível: “no nível 
básico, as categorias possuem muitos atributos e relativamente poucas categorias de 
contraste, o que o torna informativo a um relativo baixo custo.” (TVERSKY e 
HEMENWAY, 1991, p. 439) 

Se os motivos são o equivalente musical da percepção de níveis básicos de 
categorização, então estes são os elementos musicais mais prontamente retidos pelo 
aparato humano responsável pelos processos de categorização e, por conseguinte, de 
sentido. Motivos podem ser entendidos, na verdade, como recorrências musicais que 
ocorrem durante uma peça – repetições parciais ou integrais de um ou mais elementos 
musicais que, pela repetição, se tornam proeminentes na percepção proporcionando a 

sensação “reiteração de ideias”- os motivos fazem sentido. No entanto, os motivos 
não devem ser entendidos como pequenos fragmentos melódicos exclusivamente, eles 

podem ser derivados de conceitos “amplos e dinâmicos”(SCHOENBERG citado por 

ZIBKOWSKI, 2002, p. 26). A “reiteração das ideias” pode ocorrer em trechos 
melódicos, em figuras rítmicas, em contornos melódicos, em timbres, em dinâmicas, 
ou em qualquer outro parâmetro musical. Desde de que sejam repetidos ao longo da 
peça musical como geradores de coerência, estes farão com que a peça faça sentido. 

Considerações Finais 

As pesquisas na área de cognição musical, em sua maioria, enfatizam a 
produção de sentido musical do ouvinte de música, restringindo o estudo a essa relação 
ouvinte/obra musical. No entanto, o conceito de obra musical, por si só, já é assunto 
de variados debates dos quais têm se originado pontos de vista divergentes. Indaga-se 
se existe uma obra musical, e, caso exista, é discutido o que viria a ser essa obra. Para 
os que afirmam existir a obra, há ainda questionamentos de uma visão dicotômica 
entre obra e objeto musical, ou se a música seria um objeto ou um processo. No caso 
da visão processual da música, qual a “localização” da obra entre partitura e 
performance, ou ainda, a performance faz parte do processo gerador da obra musical? 

                                                           
7 Tradução livre de: “If they are to survive, all organisms must reduce the huge amount of information 
that comes in from the outside world, deciding which information is relevant to their survival. One of 
the primary mechanisms through which this is accomplished is categorization. A central mechanism 
of perception and semantic memory, categorization may be the primary basis of memory […]. It is 
here defined as the ability (1) to group features together and thereby differentiate objects, events, or 
qualities; and (2) to see some of theses as equivalent, and associate and remember them together in a 
category.” 
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Todas estas questões se baseiam na ideia tradicional da música escrita europeia, a 
partir da qual, existindo obra ou não, sendo esta um objeto ou um processo, entende-
se haver uma partitura que configuraria um ponto de partida para a performance 
musical, um roteiro a ser seguido pelo performer. No presente estudo objetivou-se 
abordar uma situação divergente desta aqui descrita: no lugar de buscar compreender 
a formação de sentido de um ouvinte de música numa dialética deste com uma obra 
musical fixa, busco analisar uma situação concomitante de formação de sentido 
musical em partes solistas improvisadas, nas quais a figura do performer e a do ouvinte 
estão fundidas na mesma pessoa. 

Para tal faz-se necessário precisar a que tipo de improvisação estou me 
referindo com o termo improvisação jazzística. Foram discutidas as possibilidades de 
significação dos termos improvisação e jazz. O primeiro termo melhor definido como 
“forma final de uma obra musical, enquanto esta está sendo executada” (NETTL, 
2016), e o segundo não mais como um gênero musical exclusivamente afro-norte-
americano, mas sim como um modus operandi musical praticado em diversas partes 
do mundo. 

Em segundo lugar, busquei discutir o conceito de coerência musical. 
Partindo de um uso já datado de metáforas textuais aplicadas à música, definições de 
coerência textual representam um ponto de partida plausível para discutir a 
apropriação deste conceito na música e como teóricos da cognição musical o associam 
com processos da memória, como a categorização e o nível básico taxonômico (como 
apresentado por ZBIKOWSKI, 2002, SNYDER, 2000, e BUTTERFIELD, 2002), por 
meio da ideia de reiterações no discurso musical, de recorrências de similaridades 
reconhecíveis como uma expansão do conceito de motivo de Schoenberg 
(SCHOENBERG citado por ZIBKOWSKI, 2002, p. 26). 

O esclarecimento terminológico acerca do que entendo aqui como 
improvisação jazzística –– a criação de partes solistas melódicas improvisadas, em 
gêneros de música popular ocidental ––, bem como o debate sobre o conceito de 
coerência musical configuram um primeiro passo vital na investigação dos processos 
cognitivos envolvidos no ato da improvisação jazzística. Coloco em discussão a 
hipótese de que o entendimento de coerência regula as decisões improvisatórias e 
pretendo dar continuidade à investigação estudando como o aparato cognitivo que 
denominamos memória condiciona e possibilita a formação de sentido musical no ato 
da improvisação. 
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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). 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 109 

 
 

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. 

Referências 

BERTALANFFY, Ludwig von. Teoria Geral dos Sistemas. Tradução: Francisco M. 

Guimarães. Petrópolis: Vozes, 2008. 

KLIR, George. Facets of systems science. New York: Plenum, 1991. 

MEADOWS, Donella. Thinking in systems: a primer. London: Earthscan, 2009. 

MEDEIROS, R. J. V. ; SANTOS, R. S. ; PITOMBEIRA, Liduino. Modelagem Sistêmica 

baseada em Cadeias de Markov. In: XXI Congresso da ANPPOM, 2011, Uberlândia. Anais do 

XXI Congresso da ANPPOM, 2011. 

PITOMBEIRA, L. A produção de teoria composicional no Brasil. In: O pensamento musical 

criativo: teoria, análise e os desafios interpretativos da atualidade. Série Congressos da TEMA, 

V. 1. Salvador: UFBA, 2015, p.61-89. 

MORAES, P. M.; PITOMBEIRA, Liduino. Composição de Obra Original a partir da 

Modelagem Sistêmica do Ponteio N.13 de Camargo Guarnieri. In: XXI Congresso da  

ANPPOM, 2011, Uberlândia. Anais do XXI Congresso da ANPPOM, 2011. 

PITOMBEIRA, Liduino; CAVALCANTI, M. J. B. Uma modelagem formal e dodecafônica do 

Quarteto de Cordas N.6 de Cláudio Santoro. In: XIX Congresso da Anppom, 2009, Curitiba. 

Anais do XIX Congresso da ANPPOM, 2009. 

PITOMBEIRA, Liduino. Um exercício de paráfrase estrutural a partir da análise do Quarteto 

Op. 22 de Anton Webern. Claves (João Pessoa), v. 5, p. 88-100, 2008. 

RANDEL, D. The New Harvard Dictionary of Music. London: The Belknap Press of Harvard 

University Press, 1986. 

SMITH, Stuart, SMITH, Sylvia. A Portrait of Herbert Brun. Perspectives of New Music. Vol. 

17. Nº 2 (Spring-Summer, 1979), p. 56-75.  



  
 

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.  
 
Palavras-chave: Ponteio. Modelagem sistêmica. Planejamento composicional. Camargo Guarnieri. 
 
 

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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Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de mostrar como Mário de Andrade acredita ter motivado 
Villa-Lobos a compor as Cirandas (1926) para piano, provocando-o diante da constatação de sua 
dificuldade de construção formal. Discute-se em que medida o uso do folclore ajudou Villa-Lobos a 
organizar os elementos musicais. São registrados depoimentos de compositores, intérpretes e do próprio 
Mário de Andrade, destacando-se os presentes no Ensaio sobre a Música Brasileira de 1928, com o fim 
de incrementar a discussão sobre forma musical numa nova perspectiva.  
 
Palavras-Chave: Heitor Villa-Lobos. Forma musical. Cirandas. Mario de Andrade. 

Introdução 

Mário de Andrade (1893-1945) estabeleceu com o compositor das Cirandas 
“relacionamento de tempestuosa proximidade”, como qualifica Jorge Coli na 
apresentação do livro de Flávia Toni Mário de Andrade e Villa-Lobos (1987). A partir 

da seleção sistemática de trechos relacionados às Cirandas, recortados do trabalho de 
Toni sobre as formulações de Mário de Andrade em torno do que denominou “quase-
música”, pode-se perguntar qual o lugar das Cirandas, enquanto solução brasileira, no 
repertório inspirado na inspirado na cultura popular. Respeitada e admirada por 
historiadores, as Cirandas (1926) são especialmente mencionadas por Mário, um dos 
mentores e crítico do nacionalismo musical brasileiro, como obra em que teve de 
alguma maneira participação instigando o compositor.  

São dezoito menções às Cirandas da apresentação ao apêndice do livro de 
Flavia Toni. Jorge Coli é quem faz a primeira delas, colocando que houve em algum 
momento uma incongruência relativa à datação das Cirandas, por parte de Villa-
Lobos, esclarecida e desmascarada por Mário de Andrade. Segue a transcrição dos 
fragmentos correspondentes: 

 

(...) suas composições anteriores a 1922 são, em sua esmagadora maioria, de 
um galicismo indiscutível: [...] As Cirandas e Cirandinhas aparecem como 
desse período na relação de obras fornecida pelo compositor – Mário 
denuncia a fraude e hoje nenhuma cronologia séria aceita a datação (Coli, 
Jorge. In Apresentação do livro de Flávia Toni Mário de Andrade e Villa-
Lobos, São Paulo, 1987:7).  

 

E mais adiante, ao longo do texto a transcrição do próprio Mario de Andrade 
apresentado por Toni. O crítico ironiza o compositor e afirma sua participação na 
sugestão para a concepção da obra: 

 

No número de Música Viva dedicado a Villa-Lobos a que o autor do Amazonas 
forneceu a relação das suas obras, estas vêm acompanhadas cuidadosamente 
das datas em que foram, ponhamos, ‘espiritualmente’ ou espiritistamente 
concebidas. Por desgraça nem isso é verdade, e custa a crer que o artista se 
arrojasse a semelhantes ilusões. Aí Villa-Lobos coloca certas obras brasileiras 
dele na década de 1910 a 20, como as Cirandas e as Cirandinhas, que foram 
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muito posteriormente tanto compostas como concebidas. Posso pessoalmente 
garantir isso, porque sei quem solicitou de Villa-Lobos umas peças pra piano, 
sugerindo até a forma bitemática, já então empregada às vezes pelo 
compositor, mas sem conceituação definida, e até lhe lembrando a solução do 
chileno Humberto Allende, nas suas deliciosas Tonadas. Desse pedido 
resultou coisa muito diversa, é verdade, a série genial das Cirandas sem 
dúvida um dos pontos culminantes da obra villalobiana (Andrade, Mario de 
Villa-Lobos (I), in “Mundo Musical”, Folha da Manhã, São Paulo, 25 de jan. 
1945 transcrito no Apêndice nº 12 livro de Flávia Toni Mário de Andrade e 
Villa-Lobos, São Paulo, 1987: 109). 

 

A tentativa de Villa-Lobos de manipular sua biografia em relação à data de 
composição da obra parece não ter sido levada adiante, visto que, por exemplo, no texto 
de Nóbrega (1971) há a transcrição de uma lista de obras e datas atribuída ao próprio 
compositor na qual figura a data mais aceita, de 1926, para a composição das Cirandas. 
A imaginação e as “mentiras” de Villa-Lobos são objeto de muitos comentários por 
parte daqueles que escrevem sobre sua obra ou biografia. Pode-se dizer, por exemplo, 
que modificações de datas, como a que ocorreu no caso das Cirandas, parece associar-
se à possibilidade de algum ganho em prestígio ou demonstração de originalidade, ao 
antecipar a data de composição, descartando as cogitações de influências e 
contribuições de outros compositores ou tendências na elaboração das mesmas. 

De semelhante teor, ainda sobre a gênese das Cirandas, Flávia Toni 
transcreve carta de Mário de Andrade à discípula Oneyda Alvarenga, presumivelmente 
de 1940, retirada de obra denominada Cartas (1983) desta última:  

 

Sete anos depois, Mário escrevendo à discípula Oneyda Alvarenga, contou esta 
interessante passagem sobre a gênese de Cirandas, obra que admirava 
incondicionalmente, quer pela fatura como pela exploração do instrumento: 
‘(...) É que, como toda pessoa que tem alma de professor, sou um notável 
artista de teatro. (...) Ora, Dona Oneyda, eu quero que a minha palavra ‘sirva’, 
que a minha crítica produza o máximo de rendimento didático. D’aí eu fazer 
muitos esforços, até os da representação teatral, pra me impor aos artistas. E 
como sei, de longa prática, que essas crianças só respeitam quem demonstra 
conhecimento técnico, muitas vezes, sem necessidade pessoal nenhuma 
enfeito uma passagem com um berloque bem bonitinho, que eu sei vai 
produzir um efeito decisivo no aluno... que não sabe que está sendo meu 
aluno, mas que, me respeitando, insensivelmente vai aprendendo comigo. E 
às vezes, franqueza, tenho dado golpes admiráveis de segurança. As Cirandas 
e em consequência as Cirandinhas, sem dúvida das coisas mais geniais do 
Villa, ele as deve a mim. Fui eu que observando certa resistência do Villa em 
aceitar o aproveitamento folclórico, observando a dificuldade de construção 
formal dele e outras coisas assim**, escrevi uma carta de pura mentira pro 
Villa, me dizendo encantado com as obras de Allende, um chileno que eu fingia 
descobrir no momento, observava as peças em forma A-B, uma aproveitando 
um tema popular, outra de criação livre, quando muito se servindo de 
constâncias folclóricas, coisas assim*, e está claro fingindo uma admiração 
danada pelo homem, que ia escrever sobre ele, coisas que, eu sabia, deixavam 
o Villa sangrando em sua imensa vaidade. Mas a esperteza maior foi, em 
seguida, fingindo amizade subalterna, pedir a ele que me escrevesse umas 
peças de meia-força pros meus alunos de piano. Como sempre: nenhuma 
resposta, o Villa só escreve carta precisando da gente. Mas poucos meses 
depois vim no Rio, não me lembro mais onde, era uma festa, havia muita 
gente, creio que intervalo de concerto, me encontro com o Villa numa roda. E 
ele imediatamente: ‘Olhe, vá lá em casa! Tenho umas coisas pra você. Bem! 
Não é nada daquilo que você me pediu!’ E sorriu com um arzinho superior 
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meio depreciativo. Eu fui e eram as Cirandas. E era exatamente o que pedira, 
o que tivera a intenção de provocar no Villa, embora estivesse longe de 
imaginar Cirandas’” (Toni, 1987: 44 e 45). 

 

 

De acordo com o catálogo Villa-Lobos, sua obra – 3ª edição (1989), as 
Cirandas foram compostas no Rio de Janeiro, em 1926. A obra foi dedicada ao pianista 
Alfredo Oswald (1884-1972) e teve sua primeira audição no Brasil, no dia 13 de agosto 
de 1929, no Teatro Lírico do Rio de Janeiro, tendo como intérprete Tomás Terán (1896-
1964). Em 14 de março de 1930, teve sua primeira audição na França, sendo executada 
parcialmente- nos 1, 2, 4, 5, 6 e 15 - em Paris, na Salle Chopin, por Janine Cools.  

Consta que a obra foi editada por Arthur Napoleão. Os títulos das peças que 
constituem a série são os seguintes: 1-Terezinha de Jesus, 2- A Condessa*, 3- Senhora 
Dona Sancha, 4- O cravo brigou com a rosa, 5- Pobre cega, 6-Passa, passa, gavião, 7- 
Xô, xô, passarinho*, 8- Vamos atrás da serra, Calunga*, 9-Fui no Tororó, 10- O pintor 
de Cannahy, 11- Nesta rua, nesta rua, 12- Olha o passarinho, domine*, 13- A procura 
de uma agulha*, 14- A canoa virou*, 15- Que lindos olhos, 16- Có,có,co. Os asteriscos 
(*) foram colocados nas peças que possuem autógrafo (fragmento) no Museu Heitor 
Villa-Lobos, exceto “A Condessa”, cuja partitura encontra-se na íntegra.  

Diferentes categorias de manifestações do cancioneiro infantil inspiram 
cada uma das dezesseis peças congregadas sob o nome Cirandas, no entanto a cada 

um desses títulos não necessariamente corresponde a um brinquedo/jogo de roda, 
muitas vezes a manifestação tradicional ao qual se refere é algo diverso. Portanto, a 
assimilação do termo ciranda por parte do compositor pode designar peças para piano 
inspiradas, por exemplo, num acalanto contido numa funesta história infantil 
difundida pela tradição oral no Brasil. Este é o caso de Xô, xô, passarinho, Cirandas 
nº7, que anos mais tarde (1942) veio também provocar o compositor Octávio Maul, 
que também criou uma peça para piano solo sobre o mesmo tema. 

Sem levar em conta o Guia Prático, Villa-Lobos utiliza temas do cancioneiro 
infantil também em outras obras: nas coleções para piano Brinquedo de Roda (1912), 
Petizada (1912), Prole do Bebê I (1918) e Prole do Bebê II (1921), Cirandinhas (1925) 
e Cirandas (1926). E ainda, em obras para piano de maior complexidade, como 
Rudepoema (1926) e Miudinho (1930). Apesar da extensa produção villalobiana, 
somando-se citações de música urbana ou temas de inspiração indígena, considera-se 
que o compositor recorre com certa frequência ao populário musical brasileiro. No 
entanto, como se viu anteriormente no depoimento de Mario de Andrade, houve 
resistência de Villa-Lobos em trabalhar com temas folclóricos. Para incentivá-lo a 
“nacionalizar” sua obra com a temática folclórica e a melhorar sua técnica de 
construção formal, Mário pontuou alguns aspectos da obra “encomendada”: possuir 
uma parte com um tema popular e outra parte “livre”, serem peças de “meia-força” 
para os alunos de piano.  

As Cirandas (1926) como solução brasileira para a “dificuldade de 
construção formal” villalobiana 

A aceitação da constatação de “dificuldade de construção formal em Villa-
Lobos” pode levar a duas direções de pesquisa: a primeira delas tem em conta a 
possibilidade real de melhor desempenho do compositor se ele partisse de um material 
temático pré-existente. Sendo culturalmente veiculado, isso o teria ajudado a produzir 
uma obra mais inteligível para o seu meio, estando este desempenho associado a 
simples presença, em contraposição à ausência, de material temático, conduzindo toda 
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a obra e mantendo assim sua coerência. Ou, pode-se extrapolar para o outro viés, o 
melhor desempenho do compositor poderia estar associado às características do tema 
tradicional eleito que tenha favorecido a organização formal por alguma razão.  

A segunda direção de pesquisa, que motivou o presente trabalho, está 
associada à investigação dos “fundamentos idealistas que embasaram o sistema 
formalista original da Musicologia” (Nogueira, 2015:151), em conformidade com o qual 
Mário de Andrade atuaria. Segundo Nogueira, “para que algo se torne objeto de 
cognição é necessário que certos esquemas imaginativos medeiem a aplicação dos 
‘conceitos puros’ (categorias) do entendimento (a razão pura) à experiência” 
(Nogueira, 2015: 151). A questão de pesquisa aqui abordada é, portanto, como o 
conteúdo literário-musical das cantigas folclóricas brasileiras pode ter determinado 
decisões composicionais no processo criativo das Cirandas. 

Alguns depoimentos sobre a obra lançam luz a diferentes perspectivas de 
pesquisa. Intérpretes como o gaúcho Roberto Szidon e o americano Joseph Battista, 
responsável pela primeira gravação integral da série, em 1953: 

 

Os títulos das peças que compõem a coletânea são, em geral, os inícios dos 
textos dos temas populares que, transfigurados, aparecem como embutidos ou 
encravados em um dos episódios. No entanto, nestas Cirandas, Villa-Lobos 
não se preocupa com a criação de um esquema formal como nos Choros. 
Limita-se em cada uma delas experimentar com uma diferente macro-forma 
(Szidon, 1979: encarte de LP).  

O tema serve a uma função, não difere das melodias corais, nos prelúdios 
corais de Bach; eles fornecem a trama e a textura da intricada elaboração com 
a qual o autor os urde. Ocasionalmente, no entanto, o tratamento dos temas é 
equilibrado com a maior liberdade. (Battista, 1953: encarte de LP) 

 

Embora ambos os depoimentos demonstrem, em alguma medida, a 
perspectiva da lógica do esquema formal, seguido ou não pelo compositor, é 
interessante verificar o aspecto criativo percebido pelos intérpretes, expresso com 
experimentação ou liberdade que equilibra o enquadre dado pelo tema. De maneira 
semelhante, contrapondo-se aos manuais sobre forma musical, o compositor Willy 
Correia de Oliveira, em artigo que reverencia sua relação com Villa-Lobos, coloca: 

 

As Cirandas são collages e não ABAs, ou outras tipologias morfológicas 
arroladas com letras do alfabeto latino indexadas em compêndios de Formas 
Musicais. Pra outra sorte de escrita, outros signos. E collages (...) (Oliveira, 
2008:7) 

 

Buscando novo vocabulário para designar e caracterizar as Cirandas, 
Oliveira toma emprestado das artes visuais o termo collage, que é atribuído à técnica 
especifica associada à sobreposição de materiais diversos numa obra. Nesta 
perspectiva parece estar a colocação de Mário de Andrade, quando depois de inventar 
uma espécie de conceito ou categoria denominada “quase-música”, como sendo aquela 
que agrupa as músicas criadas com um “compromisso imediato com outra qualquer 
arte” (Andrade apud Toni, 1987: 54-55), afirma: 

(...) certas peças para piano (algumas Cirandas, a 2ª Prole do Bebê) criam um 
compromisso imediato entre som e plástica. (Mario de Andrade, [1940])  
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A pesquisa em livros brasileiros de contistas e coletores de temas 
tradicionais, a partir do título de cada uma das peças de Cirandas, pode produzir 
questões instigantes em relação à composição da obra e alguns exemplos podem ser 
dados neste sentido. Para além da consulta ao Guia Prático de Heitor Villa-Lobos, 
outra obra sobre cantos brasileiros, o livro de Guilherme de Mello, com primeira edição 
datada de 1908, demonstra que o compositor das Cirandas estava a par, enquanto 
interessado leitor das coisas do Brasil, de um conjunto de parlendas e canções, e buscou 
esse conhecimento como suporte para a elaboração das peças da série, mesmo através 
de livros e do que seus contemporâneos valorizavam como manifestação identificada à 
nacionalidade. Entende-se que refletir sobre a escolha dos temas e suas categorias no 
conjunto de expressões do chamado cancioneiro infantil poderia ser um passo para 
vislumbrar algumas respostas. 

A importância do tema folclórico em cada peça das Cirandas de Heitor 
Villa-Lobos e a forma Ciranda para piano solo 

Mensurar a importância deste estudo para a compreensão das peças parece 
ser tarefa que só poderá ser estabelecida a posteriori.  A pesquisa deve se fazer a partir 
da experiência dos vários agentes em contato com estas peças, seus depoimentos, 
levando-se em conta a maneira como se efetiva o entendimento e se constrói um 
discurso que expressa a escuta. A obra é de fato emblemática para entender a relação 
de Villa-Lobos com a música folclórica brasileira e parece estar permeada pela ligação 
do compositor com Mário de Andrade que pode ter atuado como um interlocutor. 

Nos textos dos intérpretes, comentaristas e pesquisadores é recorrente a 
busca de compreensão, do título e dessas fontes, empreendida, muitas vezes, apenas 
através do Guia Prático que, curiosamente, é posterior às Cirandas, sendo, além disso, 
uma obra complexa e com reconhecidos problemas editoriais. Isso gera algumas 
questões e conflitos, visto que este Guia Prático, da forma como se apresenta na sua 
edição mais corrente (1941), precisa ser decifrado.   

A dificuldade de compreensão ou contextualização do texto introdutório ao 
Guia Prático, associada à dificuldade de percepção do manejo da canção tradicional, 
bem como de se saber em que medida o compositor no próprio Guia Prático já 
modificava o canto tradicional colhido de alguma outra fonte, tornou o trabalho dos 
pesquisadores muito complexo nesse confronto proposto entre as duas obras de Villa-
Lobos: as Cirandas e o Guia Prático. Mas, de um modo geral, os comentaristas se 
satisfazem em mencionar a seção de uma Ciranda na qual aparece a melodia folclórica, 
forjar alguma intenção descritiva do compositor, abordar a questão do número de 
repetições da melodia folclórica citada e estabelecer partes contrastantes a partir deste 
critério.   

Uma análise que busque abordar o entendimento das Cirandas poderia ser 
idealizada, indagando-se em que medida o compartilhamento de um tema da tradição 
com a obra tem reflexos na apreensão dos elementos musicais ou na “construção 
formal” da mesma e pode contribuir para se operarem “padrões de inferência entre os 
domínios” e lançar luz à lógica dessa experiência. Dessa maneira, a constatação ou 
inferência de “integridade formal” ou unidade e o entendimento estaria submentido a 
novos parâmetros e perspectivas. 

A criação de uma série de peças para piano solo metaforicamente 
denominada com um termo do populário já é algo que poderia ser revelador. 
Entretanto, as Cirandas são diversas, e estabelecer pontos em comum entre cada uma 
delas, para além de citar um ou mais temas (algumas Cirandas citam dois temas), e de 
apresentar uma secção “livre”, não constitui uma tarefa tão evidente. Este projeto de 
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Villa-Lobos pode mesmo estar relacionado ao interesse de criar uma “forma artística 
nacional” nos termos colocados no Ensaio sobre a Música Brasileira de Mário de 
Andrade, datado de 1928, dirigido aos compositores brasileiros. Ressalva-se que 
alguns estudiosos chegam a dizer que este livro é bem anterior à data expressa de 
primeira edição –– o que tornaria a obra contemporânea às Cirandas –– e aponta para 
a atualidade do assunto no debate da época. 

Considerações finais 

Muitas críticas a Villa-Lobos, inclusive tendo Mário de Andrade como 
remetente, se justificam por seu autodidatismo. O documentário produzido pela 
extinta rede Manchete “O Índio de Casaca” fala, por exemplo, da passagem de Villa-
Lobos, em 1909, pela Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro, atual Escola de 
Música da UFRJ: 

Em 1909, Villa se matricula na Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro, 
mas poucos meses depois abandona os estudos, irritado com o excesso de 
rigor de alguns professores e com a mediocridade de outros, torna-se um 
autodidata e nunca mais retornou aos bancos escolares. Por isso, segundo 
alguns estudiosos, quando criava intuitivamente, Villa era grande. Mas 
quando tentava se guiar pela razão, era um compositor irregular. Essa 
formação acadêmica incompleta seria mais tarde um dos alvos prediletos de 
seus críticos. 

Villa-Lobos, entretanto, administrou suas possibilidades em se inserir no 
mundo musical e obter reconhecimento. Mario de Andrade capta essa intenção de 
buscar a forma no caso das Cirandas, quando afirma na seção do Ensaio dedicada à 
forma: 

(...) os nossos compositores têm demonstrado poder criador bem pequeno a 
respeito de forma, não se aproveitando das que o populário apresenta. 
Aproveitam-se, quando muito, nomes que nem Villa-Lobos. Mas como a tudo 
que faz, Villa-Lobos imprimiu aos Choros, Serestas, Cirandas, uma feição 
individualista excessiva, não se utilizando propriamente das formas populares 
nem as desenvolvendo. (Andrade, 2006:49) 

 

A ambiguidade do depoimento não é incomum no que diz respeito ao 
relacionamento de Mário de Andrade e Villa-Lobos. Admiração e crítica coexistem 
nestas e noutras declarações. No discurso acima a exigência de manejo técnico das 
formas populares parece estar em questão. 

Nogueira (2015) afirma que as lacunas deixadas pela musicologia 
tradicional e seu formalismo originaram-se do estrito enfoque do que está “contido” 
na obra, “suas técnicas inerentes, prescindindo da discussão acerca das motivações 
estilísticas da obra ou das intenções expressivas do seu autor, além de minimizar a 
relevância dos contextos histórico-social e cultural dos atos de escuta” (Nogueira, 2015: 
148). Ele enfatiza o potencial do referencial teórico da pesquisa em “cognição musical 
incorporada” para tratar do processo de formação de sentidos inferidos no ato de 
apreensão da integridade da forma musical. Nesta perspectiva, novo ponto de vista se 
coloca em relação às críticas dirigidas à obra de Heitor Villa-Lobos, tendo em vista que 
o sujeito da escuta e, antes de tudo, o próprio compositor, é quem emprega as 
ferramentas e os processos com os quais acessa o sentido que produz na interação com 
a obra musical. 

Os desenvolvimentos e discussões em torno das Cirandas e a as questões de 
construção formal em Villa-Lobos podem levar à questão de como o conteúdo literário-
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musical das cantigas folclóricas brasileiras pode ter determinado as decisões 
composicionais de Villa-Lobos no processo criativo das Cirandas numa pesquisa 
inserida na área de processos criativos. As questões associadas à apreensão e 
construção do sentido da forma musical se confundem por vezes com aquelas que 
dizem respeito à concepção da obra em si. Faz-se necessário enfrentá-las, entretanto, 
numa nova perspectiva teórico-metodológica a fim de manter a disponibilidade da 
escuta como fomento desta investigação e não tornar a congelá-la numa fôrma.  
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Resumo: No presente estudo pretendo enfocar a discussão acerca da importância da revisão do 
conceito de função em teoria da música. Começo enfatizando a predominância da experiência tonal 
como modelar para a semântica musical, até os nossos dias. Contudo devo advertir para a necessidade 
de pensarmos tonalidade como toda e qualquer percepção de conteúdos sonoros envolvendo a altura 
sonora e seus compostos, e não como um pretenso “sistema harmônico” que entendo como implausível. 
Partindo da reflexão do que teria inspirado o conceito original de função, em Riemann, o estudo visa 
demonstrar como o aporte teórico do campo da cognição musical pode ser determinante para, enfim, 
chegarmos a teorias do sentido e da forma do objeto musical que superem as tradicionais teorias do 
signo musical. 
 
Palavras-chave: Forma musical; Sentido musical; Semântica cognitiva; Tonalidade; Função tonal 

 

Apresentação 

Se quando falamos de forma musical, estamos falando de um tipo de sentido 
profundamente associado a harmonia e tonalidade, como quero discutir no presente 
estudo, será importante salientar a trajetória e o papel histórico divisório de uma teoria 
tonal ainda erigida sobre fundamentação essencialmente acústica do meio tonal, 
conduzida por Hugo Riemann. No contexto de um “novo empirismo”, na segunda 
metade dos oitocentos, motivado pela desilusão com a filosofia idealista, o termo 
Wissenschaft (ciência, conhecimento, erudição), isto é, “qualquer estudo acadêmico 
sistemático”, inspirava a investigação por uma verdade científica. A música não esteve 
fora desse contexto. É de se admitir que naquele período o florescimento científico da 
Europa central demandasse da teoria da música a incorporação do rigor sistemático 
que permeava todos os campos de conhecimento acadêmico. 

Riemann esforçou-se de fato para desenvolver um sistema baseado na 
confluência de várias ciências aplicadas à música (SOLIE, 1978; BURNHAM, 1992). 
Mas somente após uma longa trajetória de verificação de validade de sua revisão da 
teoria acústica da tonalidade é que pôde se voltar para o desenvolvimento de uma nova 
tese que prometia superar as fragilidades teórico-metodológicas de uma teoria da 
música apoiada em princípios da acústica e da fisiologia auditiva, dominantes por toda 
a Modernidade. Este projeto de renovação teórica iniciado por Riemann, em sua 
maturidade, já no início do século XX, permaneceu, por várias décadas, negligenciado 
pela comunidade acadêmica. Entre outras razões, isso se deveu à emergência daquilo 
que as novas gerações de teóricos da primeira metade dos novecentos entenderam ser 
a atonalidade: uma nova condição estilística da sonoridade harmônica da música, que 
assim tornava menos relevantes os estudos em torno de uma forma musical “tonal”.  

A emergência do repertório dito “pós-tonal” fora acompanhada de 
discussões teóricas, inicialmente propostas pelos próprios compositores, dentre vários 
outros Arnold Schoenberg, Anton Webern, Ernst Krenek, Béla Bartók, Paul 
Hindemith, Igor Stravinsky e Edgard Varèse, para, em seguida, críticos e acadêmicos 
europeus (como Theodor Adorno) assumirem o protagonismo do debate. Contudo, a 
partir dos anos 1950, apesar de importantes contribuições de músicos e teóricos como 
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Boulez, Stockhausen, Reti, Costère, Pousseur e outros, o eixo da pesquisa acadêmica 
sobre a prática harmônica deslocou-se, em grande parte, para os Estados Unidos, 
quando as publicações de Milton Babbitt (1955, 1960, 1965), Allen Forte (1964, 1973), 
David Lewin (1962, 1987), George Perle (1962), John Rahn (1980), Robert Morris 
(1987), Joseph Straus (1987, 1990) e outros, tornam-se referência central. 

Em seu Serial composition and atonality (1962), Perle reconhecia a 
impossibilidade de definir a condição de atonalidade de um meio harmônico, exceto 
por negação da percepção de conexões funcionais entre os elementos da escala 
cromática. Diante disso, quero frisar que os novos discursos acerca de uma prática 
“atonal” como superação da experiência “tonal”, desestimulariam, temporariamente, 
novas pesquisas em torno de uma semântica tonal. Consagrou-se assim a ideia de um 
tonalismo restritivo como meio de expressão e que, portanto, deveria ser superado. A 
prática atonal, como ampliação expressiva e necessária dos recursos harmônicos da 
música, tornava-se predominante no repertório acadêmico, porém não como 
ampliação da densidade tonal, mas na condição de negação de um antigo paradigma 
harmônico, fundamentada por uma “teoria pós-tonal”. 

No presente artigo discuto a relevância de retomarmos a pesquisa acerca do 
que quero entender como “forma tonal”, não no sentido schenkeriano que tanta 
atenção recebeu da teoria da música de viés norte-americano, ao longo do século 
passado, mas recuperando as questões precursoras colocadas por Riemann em seu 
último empreendimento teórico. 

Da acústica à “psicologia do tom” 

As referências centrais do primeiro Riemann foram Hermann von 
Helmholtz, que publicou, em 1863, Die Lehre von den Tonempfindungen als 
physiologische Grundlage für die Theorie der Musik (Sobre as sensações do tom como 
base fisiológica para a teoria da música), e Arthur von Oettingen, que publicou, em 
1866, seu Harmoniesystem in dualer Entwickelung: Studien zur Theorie der Musik 
(Sistema harmônico em desenvolvimento dual: Estudos sobre teoria da música), obra 
seminal da teoria “dualista”, maior-menor, desenvolvida por Riemann por várias 
décadas. A partir dessas referências teóricas, Riemann pretendeu investigar as 
estruturas do pensamento humano na experiência da música, mas desenvolveu sua 
teoria original, desde seu Über Tonalität (Sobre tonalidade), de 1872, profundamente 
associada a princípios acústicos da harmonia. De início, para ele “tonalidade” é um 
sentido adquirido pelos acordes em sua relação com uma sonoridade “fundamental”: 
a tríade de tônica. O sistema tonal em sua inteireza poderia assim ser reduzido ao 
simples acorde de tônica, este que seria uma abstração de um simples tom –– o som 
fundamental e seus harmônicos. Riemann também argumentou que um simples tom 
ou um acorde dele derivado não seria capaz de suscitar sentido; necessitaríamos, 
portanto, de um segundo evento para tornar o primeiro significativo numa progressão 
temporal. E isto exigiria uma atividade mental particular do ouvinte, que assim o 
capacitaria a relacionar os eventos acústicos e abstrair o sentido musical: a 
representação mental de uma “estrutura lógica” da música. 

Riemann estava, neste período, profundamente envolvido com um 
pensamento objetivista que concebia o sentido musical como representação mental de 
uma “estrutura lógica” da música, que se nos ofereceria naturalmente na forma de 
fenômenos acústicos. E isto lhe exigiu o desenvolvimento de uma fundamentação 
acústica que mantinha sua teoria em bases muito frágeis, como, por exemplo, o 
conceito hipotético de série harmônica descendente. Em seu artigo Die objective 
Existenz der Untertöne in der Schallwelle (A existência objetiva de harmônicos 
inferiores na onda sonora), de 1875, Riemann renovava sua teoria, aprofundando seu 
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vínculo com a tradição acústica representada por Zarlino, Rameau, Tartini, 
Hauptmann e Oettingen. Porém com Die Unmöglichkeit und Ueberflüssigkeit der 
dualistschen Molltheorie Riemann’s (A impossibilidade e inconsistência do modelo 
teórico dualista de Riemann), de 1901, de Georg Capellen, a teoria riemanniana sofreu 
uma crítica definitiva, acusada de inconsistência por não apresentar sua devida 
comprovação empírica (REHDING, 2003). Em 1905, com Das Problem des 
harmonischen Dualismus (O problema do dualismo harmônico), Riemann finalmente 
deixou de fundamentar seus argumentos na existência de harmônicos inferiores, 
admitindo que “a emancipação da teoria da consonância dos harmônicos reais 
[overtones], já tão reconhecida como necessária mesmo por Oettingen, é de fato 
absolutamente essencial” (Riemann, 1905). 

O mais significativo de sua virada paradigmática, ao responder a Capellen e 
a outros críticos, é que Riemann não só rejeitou seu persistente projeto de explicar a 
“tríade menor” e a “tonalidade menor” usando harmônicos inferiores como também 
passou a rejeitar toda a tradição que explicava a harmonia usando harmônicos e 
qualquer outro recurso advindo da observação do fenômeno acústico. Contudo, apesar 
do redirecionamento que afirmou assumir em seu empreendimento teórico, já 
reconhecendo a inadequação da teoria acústica para explicar os processos perceptivos, 
Riemann limitou-se à reestruturação de seu sistema dualista em outros termos, não 
mais tributários da pura ressonância acústica, mas igualmente acústicos, pois passou 
a basear seu dualismo em relações de frequência e na invertibilidade intervalar, o que 
apenas o livrava de insistir na tese de um fenômeno meramente hipotético para 
justificar sua teoria. Todavia, esse redirecionamento teórico que enfoca a experiência 
tonal em termos intervalares, promovia um inédito distanciamento das relações de 
frequência do condicionamento conceitual regido pela estrutura da série harmônica. 
Isto levou Riemann ao desenvolvimento de um novo modelo para a percepção da 
música, que o levaria a romper com a física como principal campo de fundamentação 
do processo de percepção e interpretação tonal. 

Neste momento, Riemann aproximava-se da emergente psicologia 
experimental e aderia, ainda no artigo de 1905, à teoria do filósofo e psicólogo Carl 
Stumpf (que publicara, de 1883 a 1890, os dois volumes de sua Tonpsychologie) para 
desenvolver uma investigação da percepção e a ideia de representação mental do som. 
A partir de então, dedicou-se à elaboração de uma teoria psicológica que chegou a 
entender como uma “teoria da imaginação tonal”, publicada, em 1914-1915, sob o título 
Ideen zu einer “Lehre von den Tonvorstellungen” (Ideias para um estudo sobre “a 
imaginação tonal ”). Neste trabalho Riemann observou que desde seu projeto seminal, 
a tese intitulada Musikalische Logik (Lógica musical) (1873), entendeu a escuta dos 
efeitos sonoros da música não como um processo passivo, mas como “manifestação das 
funções lógicas do intelecto humano”. No entanto, salientava que as deficiências de 
uma teoria acústica para explicar a problemática da escuta musical, propriamente, o 
impediram de alcançar uma solução satisfatória para o problema. 

O conceito de função tonal na obra de Riemann já estava inteiramente 
consolidado em seu importante Vereinfachte Harmonielehre oder die Lehre von den 
tonalen Funktionen der Harmonie  (Harmonia simplificada ou a Teoria das funções 
tonais da harmonia) (1893). Destaco aqui o caráter estratégico do conceito, pois ao 
ratificá-lo em uma de suas mais notáveis obras de maturidade, Riemann parecia já 
tentar ajustá-lo a um novo empreendimento que ocupava seu interesse. Partindo de 
um entendimento que lhe era caro, Riemann mantinha sua convicção de que a escuta 
musical é um processo ativo: a manifestação de “funções lógicas” do intelecto. Nesse 
sentido, Riemann se mostrava ainda plenamente afinado com um idealismo kantiano 
e projetou este conceito de função lógica para o campo experiencial da tonalidade. 
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Assim, função tonal seria uma experiência de tonalidade –– a experiência dos sons 
“tonais” –– regida por uma lógica intelectual que requer o uso da mente para 
confrontar os tons (em cuja superfície, digamos assim, podemos apreender as notas) 
entre si e, a partir disso, hierarquizá-los concentricamente, atribuindo um sentido a 
cada um, de acordo com sua relação com o tom central. Neste novo contexto teórico 
“os elementos básicos da imaginação tonal são tons discretos –– não somente tons 
individuais de frequência variável (melódica), mas também de intensidade variável 
(dinâmica), de duração variável (rítmica) e de peso variável (métrica)” (RIEMANN, 
1915/2002)1. Para ele de uma série de eventos tonais discretos os tons tornam-se 
eventos musicais conectados entre si e seu entendimento enquanto consequência dos 
valores expressivos atados às suas qualidades sonoras resulta uma experiência 
psíquica. 

A partir dessas considerações, Riemann discute que então torna-se evidente 
o porquê de descrevermos o movimento tonal como movimentos “para cima” e “para 
baixo” num espaço, assim como os descrevemos em termos de intensidade luminosa: 
mais alto é mais claro, mais luminoso; mais baixo é mais escuro. Ele então argumenta 
que nessas circunstâncias a escuta de mudanças no nível tonal –– no nível das alturas 
–– transforma-se na visão de mudanças no nível de localização espacial, o que leva ao 
pressentimento de uma identificação essencial entre imaginação visual e auditiva. 
Enfim, nos últimos trabalhos de Riemann a busca por uma “lógica da escuta musical” 
não fazia mais parte de seu empreendimento. Seu interesse deslocara-se da pesquisa 
pela realidade do som da música, para as imagens mentais das relações percebidas na 
música no ato imaginativo da escuta. Riemann passa a afirmar que uma teoria baseada 
na investigação dos elementos sonoros da música, enquanto entidades autônomas — 
eventos sonoros “no mundo” —, em vez de se apoiar no exame dos eventos musicais 
tais como imaginados pelo ouvinte, inevitavelmente fracassaria. A obra final de 
Riemann anunciara, portanto, de modo original e precursor sua descrença na acústica 
e na fisiologia como referenciais para uma teoria que explique a essência da música. 
Em suas palavras, somente uma “teoria da imaginação tonal”, a ser ainda postulada e 
desenvolvida, poderia fazê-lo. 

Função e imaginação tonal 

O que de fato seria para o último Riemann uma experiência psíquica da 
música? Estaríamos diante de complexas sucessões de eventos sonoros que 
implicariam “movimento tonal” e o entendimento desses eventos, conectados numa 
densa rede de funcionalidades, seria consequência da expressividade que 
imaginativamente associamos às qualidades sonoras e, em especial, aos eventos tonais. 
Os elementos da imaginação tonal seriam assim, antes de tudo, simples eventos tonais, 
porém a imaginação ativa do ouvinte operaria com as variações concomitantes de 
altura, intensidade, duração e posição métrica desses eventos. Trata-se, portanto, de 
uma nova abordagem da funcionalidade tonal, agora regulada não por uma “lógica 
intelectual” –– esta que operaria a partir da realidade acústica ––, mas por um 
entendimento cognitivo. 

É neste âmbito conceitual, que podemos tomar como último legado da obra 
de Riemann, que quero colocar a hipótese de que a reprodução imaginativa de padrões 
tonais aprendidos e memorizados por repetição e condicionamento é o fundamento do 
entendimento de coerência e forma na experiência da música “de harmonia”. Disso 

                                                           
1 Tradução livre de: The ultimate elements of the tonal imagination are single tones –– not only single 
tones of varying frequency (melodic), but also those of varying volume (dynamic), varying duration 
(rhythmic) and varying weight (metric). 
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advêm outras hipóteses subsidiárias. A primeira é: quanto mais simples e restritas 
forem as configurações dos eventos tonais (enquanto unidades perceptivas discretas) 
e quanto mais redundantes forem os processos tonais (enquanto ações temporais dos 
eventos em concorrência e sucessão), mais efetivas serão a apreensão e a memorização 
de eventos e processos no fluxo musical. Nesta condição de escuta podemos considerar 
a hipótese de uma menor variabilidade do entendimento formal da obra musical e seria 
precisamente esta condição que teria levado os músicos a acreditarem na constituição 
de um modelo de comunicação em música: um sistema tonal. 

Não há dúvida acerca do nivelamento da apreensibilidade tonal nas 
condições referidas, mas a possibilidade de constituição de “linguagem” daí resultante 
é refutada por outra hipótese, relacionada à histórica regulação que a limitação da 
memória humana impôs à prática tonal. Ao menos desde o período final de 
consolidação de uma forma tonal, na primeira metade dos setecentos, os músicos 
europeus se valeram de estratégias similares de redundância e coerência tonal. Isto 
quer dizer que pautaram sua atividade criativa em experiências formais que 
desafiavam, ora mais ora menos, a capacidade de os ouvintes apreenderem coerência 
e formarem sentido tonal na percepção do fluxo musical. Todavia a hipótese que quero 
ressaltar é de que embora Rameau e outros tenham acreditado na sistematização dessa 
experiência e proposto formalmente suas bases acústicas, uma sintaxe tonal jamais se 
constituiu. 

Colocar a percepção de tonalidade e a produção de sentido tonal na condição 
de respostas aprendidas a certas configurações repetitivas de eventos musicais é 
recuperar a revisão final de Riemann do conceito de função tonal. Aqui o eixo da 
pesquisa é redirecionado da “natureza dos sons” para a cognição auditiva e musical de 
quem percebe e interage com a obra musical. Se a psicologia experimental no final do 
século XIX já motivara Riemann em seu projeto de desenvolver uma teoria da 
“imaginação tonal”, o arcabouço teórico da atual ciência cognitiva incorporada já 
oferece notável suporte para a investigação dos recursos cognitivos que empregamos 
para produzir o sentido musical que descrevemos como forma. 
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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).  



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 138 

 
 

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 
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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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Análise formal de estruturas rítmicas de Meyer em 
diagrama de Hasse 
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Resumo: O presente trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla, desenvolvida no âmbito do 
Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ – Grupo MusMat e consiste na formalização do 
conjunto de estruturas rítmicas propostas por Leonard Meyer (1960), baseadas na prosódia musical, 
resultando em sua taxonomia exaustiva e na definição de relações entre elementos (perfis rítmicos). 
Repercussões e críticas do trabalho de Meyer são revisadas e avaliadas. São apresentadas também 
pequenas análises, como exemplos de aplicação elementar da formalização proposta. 
 
Palavras-chave: Análise Particional; Análise Musical; Composição Musical; Reticulado de Young 

 

Introdução 

Grafos são modelos matemáticos usados para representar uma grande 
variedade de situações da vida real, com a finalidade de solucionar ou esclarecer 
problemas. Definem-se, genericamente, como um conjunto de elementos discretos 
(chamados de nós ou vértices) e de relações estabelecidas entre eles (chamadas de 
arestas). O diagrama de Hasse é um tipo especial de grafo, onde as arestas 
representam relações de adjacência (ou seja, caminhos mínimos entre vértices), 
arranjados de forma hierárquica, normalmente de baixo para cima, e ordenados pela 
relação de inclusão (cada elemento pode ser incluído em seu vizinho superior 
conectado por uma aresta). O uso de grafos é um tipo de formalização de um problema, 
ou seja, uma redução deliberada de seu conteúdo a estruturas visuais que permitem o 
desvelamento de relações e a produção de conhecimento. 

No presente trabalho, é proposta a formalização de aspectos da organização 
rítmica musical, especialmente de suas estruturas prosódicas, campo formulado como 
teoria original por Grosvenor Cooper e Leonard Meyer no livro The rhythmic strucure 
of music (COOPER & MEYER, 1963) e desenvolvida pelo próprio Meyer em livros 
posteriores (id., 1967, 1973, 1997). O vínculo com a Análise Particional (doravante, 
AP), do presente autor (GENTIL-NUNES 2003, 2009) objeto da pesquisa mais ampla 
na qual o presente trabalho se insere, é metodológico, e reside no aproveitamento dos 
métodos e objetivos de formalização - grafos, para organização da taxonomia exaustiva 
(listagem de todas as possibilidades de uso) e topologia do campo (avaliação e 
classificação das relações entre os elementos, tanto qualitativa quanto quantitativa). 

Serão apresentados aqui os principais grafos da Análise Particional 
(Reticulado de Young, Diagrama de Hasse, Reticulado de Young Particional), com 
detalhamento de seu funcionamento e estrutura, para comparação. Uma breve revisão 
da teoria dos perfis rítmicos de Meyer será tecida, com citação de revisões críticas por 
outros teóricos. Os perfis rítmicos principais (incisos simples) e secundários (incisos 
compostos) de Meyer serão nomeados e classificados de forma básica. Serão discutidas 
diversas representações dos perfis - a representação clássica (meyeriana) e duas 
propostas originais, numérica e alfanumérica, a última sendo a escolhida para o uso 
no presente trabalho. Um grafo original, chamado de ritmograma (rhythmesh), 
composto por elementos (perfis rítmicos) e relações (operadores rítmicos) será 
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apresentado, com detalhamento de suas etapas de construção e dos conceitos 
envolvidos. Algumas análises preliminares, muito elementares, serão mostradas, 
apenas como prova de conceito. Por fim, conclusões serão delineadas. 

Grafos da Análise Particional 

A Análise Particional (AP – GENTIL-NUNES e CARVALHO, 2003; 
GENTIL-NUNES, 2009) é proposta a partir da mediação entre teorias da composição 
musical e a teoria das partições de inteiros (ANDREWS, 1984; ANDREWS & 
ERIKSSON, 2004), construída a partir do trabalho seminal de Wallace Berry (1976). 
Seu principal objetivo é a formalização da textura musical, em seus diversos aspectos 
e abordagens. 

O conceito de partição (representação de um número inteiro pela soma de 
inteiros) é tomado pela AP como ferramenta de exploração e manipulação da textura 
musical, ou seja, das combinações verticais entre fontes sonoras de uma determinada 
configuração instrumental. A relação biunívoca entre configurações e partições 
estabelece uma série de homologias vantajosas, que constroem tanto a taxonomia 
exaustiva (listagem de todas as combinações texturais possíveis dentro do âmbito 
instrumental considerado) quanto a topologia do campo (descrição detalhada das 
relações e processos no uso das configurações e em seus resultados musicais). As 
estruturas resultantes, por fim, são aplicáveis à composição e análise musicais. 

O Diagrama de Hasse1 é um tipo de grafo onde elementos são ordenados de 
baixo para cima, de acordo com relações de inclusão, ou seja, cada elemento pode ser 
encaixado em seu vizinho no nível imediatamente superior, ao qual está conectado 
(ANDREWS & ERIKSSON, 2004, p. 108). O Reticulado de Young2 (Young’s Lattice – 
ou RY) é um diagrama deste tipo, cujos elementos são as partições3, apresentadas 
como pequenos blocos, nos quais as linhas representam as partes (somandos) e as 
colunas o número de elementos. Para o número quatro, por exemplo, onze blocos se 
relacionam por adjacência, formando uma estrutura taxonômica concisa e 
compreensível (Fig. 1). 

Dentro do escopo da AP, o RY é uma forma de representação taxonômica e 
exaustiva das escolhas disponíveis ao compositor a partir de um contexto proposto 
(meio instrumental, estrutura linear, timbre, forma, entre outros) no qual a criação se 
desenvolve. Por exemplo, um planejamento composicional para quarteto de madeiras 
contém necessariamente a possibilidade de 11 partições (modos de distribuição) 
instrumentais, enquanto o quinteto de metais fornece 18 partições, sempre 
relacionadas de acordo com o RY. As partições podem ser usadas de forma exaustiva, 
ou parcial, e uma vez estabelecidas as relações temporais ou estruturais, suas 
progressões podem sofrer operações canônicas, usadas tradicionalmente em relação a 
alturas – transposição, inversão, retrogradação, por exemplo; bem como outras 
operações, que só podem ser aplicadas a partições, devido à sua natureza (conjugação, 
por exemplo – ver ANDREWS & ERIKSSON, 2004, p. 16) 

                                                           
1 Helmut Hasse (1898 – 1979), matemático alemão, trabalhou principalmente na teoria algébrica dos 
números. 
2 Alfred Young (1873 – 1940), matemático inglês, conhecido pelo seu trabalho em teoria dos grupos. 
3 Partições são as representações de um número inteiro pela soma de partes inteiras. Por exemplo, o 
número quatro tem cinco partições: (1+1+1+1), (1+1+2), (2+2), (1+3) e (4). O mesmo conjunto de 
partições pode ser representado por (14), (122), (22), (1.3) e (4), onde a base indica os elementos e o 
expoente o número de ocorrências (sua multiplicidade). O ponto é usado em situação onde 
eventualmente possa haver confusão entre partições. Por exemplo, (1.3), ou ‘um e três’, para diferenciar 
da partição ‘treze’ (13).  
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O Reticulado de Young Particional (RYP) é uma versão enriquecida do 
Reticulado de Young, projetada para o uso em aplicações derivadas da Análise 
Particional, como a composição e análise musicais. Em cada nó, encontram-se a 
partição, seus dois índices (aglomeração e dispersão), referentes a sua qualidade 
massiva ou polifônica, e as conexões entre os elementos (chamadas de operadores), 
classificadas de acordo com a natureza da transformação em cinco tipos básicos - 
redimensionamento, revariância, transferência, concorrência e reglomeração 
(outros tipos de relação já foram listados – ver MOREIRA e GENTIL-NUNES 2014). 

 

 

Fig. 1 – Reticulado de Young para n = 4 com partições (ANDREWS & ERIKSSON, 2004, p. 108) 

A estrutura rítmica da música 

O livro referencial de Cooper e Meyer, The rhythmic structure of music 
(1963), não esconde sua característica editorial didática (por exemplo, cada capítulo 
inclui em seu final uma lista de exercícios). Para os próprios autores,  

“(...) este livro é projetado para ser usado em conjunção com cursos de 
harmonia e contraponto, cursos de interpretação e cursos de análise. (...). 
Esperamos que, como resultado de sua existência, cursos abordando o ritmo 
começarão a ser oferecidos como parte do currículo musical”. 4 (COOPER e 
MEYER, 1963, p. v) 

Ainda assim, o trabalho suscitou uma série de desdobramentos e críticas, 
principalmente por seu caráter inovador e ambicioso e por publicações posteriores do 
próprio Meyer (1967 e 1973), onde o conceito é desenvolvido e aplicado em análises de 
obras consagradas. Seu principal objetivo é estabelecer um marco na discussão sobre 
o ritmo, através de uma sistemática precisa e detalhada.  

Cook faz uma descrição sumária da teoria rítmica de Meyer. 

 

                                                           
4 “This book is designed to be used in conjunction with courses in harmony or counterpoint, courses in 
interpretation, and courses in analysis. (...) We hope that, as a result of its existence, courses dealing 
with rhythm will begin to be offered as part of the music curriculum.” 
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“A abordagem de Meyer para o ritmo é complementar à sua abordagem para 
alturas; ou seja, é baseada precisamente nos mesmos princípios de 
agrupamento (...). Os ritmos são vistos como padrões cujas unidades básicas 
consistem de uma parte acentuada mais uma ou duas partes fracas associadas 
com ela. As diferentes maneiras nas quais as partes fracas podem ser 
associadas com uma única parte forte dão margem a cinco diferentes tipos de 
grupamentos rítmicos e estes cincos perfis são a base de toda a análise rítmica 
de Meyer.” (COOK 1992, p. 76)5 

 

 

 

Fig. 4 – Reticulado de Young Particional (RYP), primeira versão (GENTIL-NUNES, 2009, p. 51). 
Concepção original do presente autor. 

Meyer propõe a consideração de cinco perfis rítmicos básicos: iâmbico, 
anapesto, trocaico, dáctilo e anfibraco (Fig. 5): 

“O ritmo pode ser definido como a maneira como um ou mais pulsos não-
acentuados são agrupados em relação a um pulso acentuado. Os cinco 
agrupamentos rítmicos básicos podem ser diferenciados por termos 
tradicionalmente associados com a prosódia (...)” (COOPER e MEYER, 1963, 
p. 6) 

A partir desta distinção, Meyer constrói um sistema complexo de relações, 
onde observações sutis sobre as qualidades dos perfis são estudadas e detalhadas. Por 

                                                           
5 “Meyer’s approach to rhythm is complementary to his approach to pitch; that is, it is based on 
precisely the same principle of patterning (…). Rhythms are seen as patterns whose basic units consist 
of a downbeat plus one or two upbeats associated with it. The different ways in which upbeats can be 
associated with a downbeat give rise to five different types of rhythmic group and these five types of 
group are the basis of all Meyer’s rhythmic analysis.” 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 157 

 
 

exemplo, uma distinção básica estabelecida pelo autor é entre perfis rítmicos estáveis 
e instáveis. 

 

Fig. 5 – Perfis rítmicos básico de Meyer: iâmbico, anapesto, trocaico, dáctilo e anfibraco (COOPER e 
MEYER, 1963, p. 6) 

Os perfis estáveis são aqueles que terminam em parte forte (iâmbicos e 
anapestos), e que são definidos, segundo Meyer, pelas durações relativas: notas ou 
grupos de duração mais longa tendem a ser considerados como finalização de perfil. Já 
os perfis instáveis são os que terminam em parte fraca (trocaicos, dáctilos e 
anfibracos), e são definidos basicamente por acento, por se estabelecerem entre notas 
de mesma duração. Neste caso, o que prevalece é a organização métrica subjacente 
(MEYER 1973, p. 28). Estudos recentes sobre a pertinência cognitiva da diferença entre 
perfis estáveis e instáveis a partir de durações e intensidades apontam para uma 
possível confirmação desta hipótese (HAY & DIEHL, 2007). 

Outra distinção proposta por Meyer é entre perfis simples e compostos. 
Segundo o autor, os perfis simples são agrupamentos de duas ou três notas6, enquanto 
os compostos são agrupamentos formados por notas e por subincisos ou subgrupos. 
Os perfis de tipo composto envolvem de três a, no máximo, sete notas (a partir de oito 
notas, Meyer considera que há, necessariamente, uma segmentação em grupos 
menores). 

 

Fig. 6 – Mozart, Sonata em Lá Maior (excerto): análise em nível 1 e 2 (MEYER, 1973, p. 31) 

Os perfis de Meyer são aplicados a vários níveis da estrutura musical, desde 
o mais superficial, chamado também de nível dos incisos (curto prazo), até os mais 
estruturais (longo prazo), e são numerados de acordo com a cumulação de níveis, de 
forma crescente (Fig. 6). 

Com relação a esta característica, Cook observa que, para a definição de um 
perfil rítmico de nível 1, é necessário a presença da nota; pois a ausência dela incorre 
obrigatoriamente em análise de nível superior. Ou seja, não faz sentido falar em um 
inciso formado apenas por subincisos ou subgrupos, pois nesse caso estaríamos no 
nível 2, que é chamado de nível dos grupos. 

 

                                                           
6 Para a apresentação do conceito, nos restringiremos à observação do nível mais básico (notas - perfis), 
mas as mesmas relações podem ser estabelecidas entre elementos de nível mais alto (unidades 
morfológicas - grupos, frases etc.) 
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 “Por “nível 1” (ou o nível rítmico primário), Meyer significa o menor nível no 
qual a música se divide em uma série contínua de grupos rítmicos; alguns 
desses grupos podem continuar a ser divididos mas outros não, de forma que 

o resultado não seria uma série contínua de grupos”.7 (COOK 1992, p. xxx).  

A teoria rítmica de Meyer recebeu diversas críticas, principalmente com 
relação à sua proposta de abarcamento analítico de estruturas mais amplas. O próprio 
Cook aponta, por exemplo, que sua aplicação é ideal em estruturas de curto prazo: “(...) 
as técnicas [analíticas] de Meyer são úteis para a observação de características 
superficiais, e, em particular, contrastes rítmicos” 8 (Id., ibid., p.89). 

 

 

Fig. 7 – Comparação entre notações rítmicas: por pontos (a) e por perfis (b) (LERDAHL e 
JACKENDORFF, 1996, p. 19) 

Fred Lerdahl, por outro lado, faz duras críticas à abordagem de Meyer, ao 
propor uma notação alternativa para a análise rítmica: 

“O padrão de relações métricas mostrado em (…) [Fig. 7a] pode ser também 
representado por acentos “poéticos”, como mostrado em )(...) [Fig. 7b] (“₋” 
significa “forte” e “u” significa “fraco”); mas esta notação prosódica tradicional 
é inferior à notação por pontos em três aspectos. Primeiro, não trata os pulsos 
como pontos no tempo. Segundo, a distinção entre tempos fortes e fracos é 
expressa por dois signos intrinsicamente não relacionados, ao invés de 
padrões construídos por um único signo. Terceiro, ao incluir marcações fortes 
e fracas em cada “nível” (ou seja, incluindo dois níveis em um só), a notação 
prosódica obscurece a verdadeira relação entre o nível métrico e a força do 
pulso.” 9 (LERDAHL e JACKENDORFF, 1996) 

A proposta de Lerdahl fundamenta-se, basicamente, em conceitos métricos. 
Já as relações observadas por Meyer, estabelecidas por durações e acentos, podem ser 
extrapoladas para ambientes amétricos ou para materiais que se desenvolvam 
livremente por cima de uma estrutura métrica tradicional, o que permite a aplicação 
da teoria a campos musicais mais diversificados e até mesmo a campos extra-musicais 
(como a linguística ou análise de sinais, por exemplo). Neste sentido, presta-se à 
formalização generalizada de ritmos discretos. 

Com relação à questão relativa ao longo prazo, levantada por Cook, é 
justamente o aspecto superficial e de curto prazo que entra em jogo no âmbito da 

                                                           
7 “(...) by level ‘1’ (or the primary rhythmic level) Meyer means the smallest level at which the music 
divides into a continuous series of rhythmic groups; some of these groups can be further broken down 
but others cannot, so that the result would no be a continuous series of groups”. 
8  “Meyer’s [analytical] techniques are useful for observing surface features, and in particular 
rhythmic contrasts” 
9 “The pattern of metrical relations shown in (…) [Fig. 5a] can also be repreesented by “poetic” accents, 
as shown in (…) [Fig. 5b] (“–” means “strong” and “u” means “weak”); but this traditional prosodic 
notation is inferior to the dot notation in three respects. First, it does not treat beats as points in time. 
Second, the distinction between strong and weak beats is expressed by two intrinsically unrelated 
signs rather than by patterns made up of one sign. Third, by including strong and weak marking at 
each “level” (that is, by including two levels into one), the prosodic notation obscure the true 
relationship between metrical level and strength of beat.” 
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expansão da Análise Particional, uma vez que a textura é constituída, pelo menos em 
primeira instância, a partir de informações sensoriais e poiéticas de curto prazo. Desta 
forma, o uso de perfis de Meyer para a análise da superfície rítmica se coaduna com a 
proposta de análise textural, o que justifica sua inclusão no projeto de expansão da AP. 

Representações dos perfis rítmicos 

A representação ou cifragem dos perfis rítmicos, considerada como uma 
abordagem experimental e em processo de construção, aponta para algumas 
possibilidades analíticas ou criativas. Primeiramente, permite o registro, 
compartilhamento e discussão de concepções rítmicas distintas entre pesquisadores, 
parte imprescindível da construção de uma visão estrutural coletiva sobre uma obra. 
Em segundo lugar, a formalização permite a comparação visual entre perfis, o que 
dinamiza o levantamento de relações de semelhança, contraste, variação, entre outros. 
Essa característica leva à terceira vantagem, que é a possibilidade de estudo das 
transformações sucessivas dos perfis rítmicos de uma peça, visando a análise 
paradigmática das obras. 

 

 

Fig. 8 – Bruckner, Sinfonia 9 (excerto): análise de perfis rítmicos de Meyer em notação meyeriana (a), 
numérica (b) e alfanumérica (c). Os incisos 4 a 6 constituem recorrência (indicada com o sinal %). 

Concepção original do presente autor. 

 

Três representações dos perfis rítmicos são consideradas no presente 
trabalho: a meyeriana, a numérica e a alfanumérica. As duas últimas são proposições 
originais, apresentadas no presente trabalho, que visam a facilitação do manuseio dos 
perfis em criação e análise, bem como a formulação e confecção dos grafos (Fig. 8). 

 

1. Representação meyeriana (Fig. 8a) – é composta pelos símbolos de 
tésis e ársis, para designar respectivamente as partes fortes e fracas 
dos perfis, usadas em combinação com colchetes, que têm função 
delimitadora.  

2. Representação numérica (Fig. 8b) – substitui os símbolos de tésis e 
ársis pelos números um e zero, e indica os agrupamentos ou 
subincisos por colchetes (partes fortes) ou parêntesis (partes fracas).  

3. Representação alfanumérica (Fig. 8c) – indica os perfis por dois ou 
três caracteres, usando os números um e zero para as notas isoladas 
e as letras I, T, A, B e D para subincisos (iâmbicos, trocaicos, 
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anapestos, anfibracos e dáctilos) – em maiúsculas (partes fortes) ou 
minúsculas (partes fracas).  

 

No presente trabalho foi adotada a notação alfanumérica, por sua concisão 
e facilidade de leitura e manuseio.  

Ritmograma (rhythmesh) 

O ritmograma (ou rhythmesh) é uma estrutura similar ao Reticulado de 
Young Particional (RYP), com suas relações de inclusão, classificação de relações e 
características de seus elementos, mas desta vez aplicada ao sistema de perfis rítmicos 
de Meyer. Trata-se, da mesma forma, de um conjunto não ordenado, só que desta desta 
vez estruturalmente finito (em contraste com o RYP, cujos limites restringem-se 
apenas às possibilidades do contexto). 

 

 

 

Fig. 9 – Urmesh (rede de origem) do ritmograma: relações básicas. Concepção original do presente 
autor.  

 

A urmesh (rede de origem) que gera o ritmograma10 inclui seis elementos: a 
nota (1) e os incisos simples - iâmbico (01), trocaico (10), anapesto (001), anfibraco 
(010) e dáctilo (100). Neste domínio, quatro relações ou operações são suficientes para 
descrever todas as adjacências do grafo (Fig. 9): 

 

1. Prefixação (f) – adição de parte fraca ou subordinada anterior (01 

→ 001); 

2. Sufixação (s) – adição de parte fraca ou subordinada posterior (01 

→ 010); 

                                                           
10 O conceito de urmesh foi desenvolvido para o RYP como uma síntese básica das relações estruturais, 
cujo desenvolvimento por sucessivas iterações gera a estrutura global. 
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3. Prolação (p) – conversão ou divisão de uma nota ou articulação em 
subinciso binário (I ou T), operação classificada de acordo com a 
posição da nota convertida: 

a. Inicial (pi) - (01 → t1); 

b. Central (pc) - (001 → 0T1); 

c. Final (pf) - (01 → 0T); 

4. Rotação (r) – deslocamento unitário do acento (100 → 010). 

 

O campo dos perfis simples fica então constituído pelos agrupamentos de 
uma a três notas ou articulações (Fig. 9). 

O desenvolvimento do ritmograma a partir da urmesh se dá pela 
recursividade das operações básicas em níveis superiores, formando estrutura fractal 
(Fig. 10). A prolação, desta vez, se apresenta com tipos diferenciados, de acordo com a 
parte do inciso que é prolatada: inicial (pi), central (pc) ou final (pf). 

Desta maneira, famílias de incisos se formam, uma correspondente a cada 
perfil simples (I, T, A, B, D).  

As famílias dos incisos binários (iâmbicos e trocaicos) contém 1 inciso 
simples e 10 compostos cada (Fig. 11), totalizando 11 incisos cada. Todos os incisos 
compostos, neste caso, têm três a quatro notas. 

 

 

Fig. 10 – Prolação no ritmograma: passagem dos perfis simples para os compostos 

As famílias dos incisos ternários, por outro lado, têm estrutura bem mais 
complexa, agregando, além dos incisos simples básicos, cinco incisos de quatro a cinco 
notas e 25 de cinco a sete notas (Figs. 12, 13 e 14), totalizando 91 incisos cada. 

Nas famílias ternárias, os grupos quinários na ponta dos galhos repetem 
internamente as mesmas relações da urmesh (nas figuras, estas relações são omitidas 
para simplificação do gráfico). 

Finalmente, a estrutura completa congrega 296 perfis, arranjados em uma 
grande estrutura fractal, que relaciona os incisos por parentesco, constituindo assim 
uma taxonomia exaustiva e topologia do campo, tal qual o RYP da Análise Particional 
(Fig. 13). 
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Fig. 11 – Ritmograma: famílias I e T (incisos iâmbicos e trocaicos) 

 

 

Fig. 12 – Ritmograma: família A (incisos anapestos) 
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Fig. 13 – Ritmograma: família B (incisos anfibracos) 

 

Fig. 14 – Ritmograma: família D (incisos dáctilos) 
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Fig. 13 – Ritmograma: estrutura completa 
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Análises de perfis rítmicos 

Como ilustração do conceito e eventuais possibilidades de aplicação, é 
apresentada uma análise comparativa e elementar de cinco de melodias de domínio 
público: 

a) Terezinha de Jesus (TRADICIONAL 1); 

b) Greensleaves (TRADICIONAL 2); 

c) Parabéns para você (TRADICIONAL 3); 

d) Tema do Lago dos Cisnes (TCHAIKOVSKY 1876); 

e) Tema do concerto para piano, em si menor (TCHAIKOVSKY 1875) 

 

 

Fig. 15 – Análise de perfis rítmicos de cinco melodias: a) Terezinha de Jesus (TRADICIONAL 1); b) 
Greensleeves (TRADICIONAL 2); c) Parabéns para você (TRADICIONAL 3); d) tema do Lago dos 

Cisnes (TCHAIKOVSKY 1876); e) Tema do concerto para piano, Op. 23, em si menor (TCHAIKOVSKY 
1875). 

Todas as melodias escolhidas apresentam quatro níveis (inciso, grupo, 
frase, período – Fig. 15). As melodias (a) e (c) apresentam as estruturas mais quadradas 
e simples – todos seus segmentos são binários e proporcionais. A melodia (b), por 
outro lado, tem um processo de subtração em seu final (c. 13-15) que cria assimetria, 
gerando uma organização anapéstica (001) nos níveis 3 e 4 (2-2-3).  
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Fig. 16 – a) Terezinha de Jesus (TRADICIONAL 1); b) Greensleeves (TRADICIONAL 2); análise 
paradigmática de perfis rítmicos e grafos de modo rítmico. Concepção original do presente autor. 

Já nas melodias de Tchaikovsky, as assimetrias ocorrem mais perto da 
superfície, em ambas no nível 2: em (d) pela alternância entre grupos binários e 
ternários (2-3-2-3); e em (e), pela adição de um inciso a mais, como ampliação por 
repetição variada (c. 12 com anacruse), o que fecha um agrupamento de 5 elementos 
no nível 3 (3-2 ou 2-3) 

 

 

Fig. 17 – c) Parabéns para você (TRADICIONAL 3): análise paradigmática de perfis rítmicos e grafos 
de modo rítmico. Concepção original do presente autor. 

Ainda que haja proximidade entre (a) e (c) com relação à estrutura, no nível 
da superfície o parentesco entre (a) e (b) é bem mais proeminente (Fig. 16).  

Ambas podem ser descritas como um produto da alternância entre dois 
perfis rítmicos adjacentes e relacionados por prolação; final, no caso de (a) e inicial no 
caso de (c). Essa estrutura de organização de uma peça completa seria a mais simples 
possível, ainda contendo relações entre perfis (sendo que o perfil rítmico fixo ou único, 
onde não há portanto nenhum operador envolvidos, não é incomum). 

A prolação, neste caso, pode ser entendida como um recurso superficial de 
adaptação da melodia à letra, caso mais comum do uso deste recurso. 

Já a melodia (c) tem como diferencial não só o envolvimento de três perfis, 
mas a presença de uma relação estrutural de não-adjacência ou salto. Mesmo assim, 
ainda é possível formalizar as relações entre os perfis em um grafo contínuo, pois o 
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salto entre (t10) e (01) pode ser entendido como um gap-fill estrutural11, que é 
resolvido pela introdução do perfil intermediário (010), justamente na parte final da 
melodia (c. 24 com anacruse). Este perfil acaba ligando os outros dois, mais 
contrastantes (Fig. 17). 

As melodias de Tchaikovsky – (d) e (e), por outro lado, apresentam grafos 
descontínuos, caracterizados por duas áreas contrastantes. Em cada área, a única 
relação usada entre perfis adjacentes é a prefixação. 

 

 

Fig. 17 – d) tema do Lago dos Cisnes (TCHAIKOVSKY 1876) e e) Tema do concerto para piano, Op. 23, 
em si menor (TCHAIKOVSKY 1875): análise paradigmática de perfis rítmicos e grafos de modo 

rítmico. Concepção original do presente autor. 

Todos os grafos apresentados podem ser localizados como subgrafos no 
ritmograma, fornecendo assim uma visão topográfica da relação entre os tipos de 
comportamento encontrados em cada tema. A partir desta visão, as seguintes 
observações são tecidas: 

 

a) Todos os perfis encontrados nas análises são estáveis ou anfibracos, 
ou seja, não houve nenhum perfil instável (trocaico ou dáctilo). Essa 
distribuição poderia apontar para uma valorização dos perfis 
estáveis, que seriam próprios do ritmo, em detrimento dos instáveis, 
que seriam próprios da métrica. No entanto, pelo tamanho reduzido 
das amostras, não é seguro fazer essa afirmação. 

b) Os três grupos apresentam características próprias, individuais, que 
poderiam apontar para a possibilidade de uma tipologia de 
procedimentos fraseológicos, característicos de um estilo ou poética. 
Mais uma vez, é apenas uma hipótese a ser confirmada em trabalhos 
posteriores. 

Conclusões 

A partir das análises preliminares incluídas no presente trabalho, algumas 
observações de cunho genérico podem ser inferidas. 

Primeiramente, a formalização de um espaço rítmico pode constituir, em si, 
uma maneira original de visualizar as relações fraseológicas e morfológicas. Essa 

                                                           
11 O gap-fill (salto – preenchimento) é um conceito de Meyer onde um salto entre elementos disjuntos 
implica em uma expectativa de preenchimento posterior, através da articulação gradual dos elementos 
intervenientes. 
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empreitada traz uma visão globalizante e finita dos modelos de agrupamento rítmico, 
que perfazem o número de 296 perfis, bem como de suas possíveis relações. O conjunto 
de elementos e operadores, organizados em um grafo, compõem, como no RYP, sua 
taxonomia exaustiva e topologia funcional. 

 

 

 

Fig. 18 – Exemplos (a) a (e), localizados no ritmograma. Concepção original do presente autor. 

Em segundo lugar, há uma possibilidade da construção de tipologias 
formais ou rítmicas de melodias ou peças, situando-as em um campo restrito, 
ressignificado pela situação no contexto global. 

Como uma proposta ainda em estado experimental, o presente trabalho 
enseja o desenvolvimento de trabalhos exploratórios e de aplicações em composição e 
análise musical, que venham a qualificar o modelo, confirmando sua validade como 
ferramenta de observação e de geração de materiais, ou que venham a mostrar sua 
falibilidade. 
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Resumo: Pensar no dizer pronunciado pela música é percorrer os caminhos que unificam linguagem, 
escuta e sentido. A articulação da música com a tensão entre recolhimento e anúncio se dá na capacidade 
do discurso musical dizer o inaudito, o não verbalizável. No percurso da Cultura Ocidental, onde a 
vigência técnica é a principal matriz pulsante, o saber foi reduzido a tudo o que pode ser medido, 
identificado e representado. Nesta instância, o homem tem se automatizado progressivamente, tendo 
cada vez mais seus sentidos embotados. O presente artigo investiga a legitimidade da escuta como 
possibilidade de acesso ao saber. 
 
Palavras-chave: Escuta, linguagem, sentido, música, memória. 

Há tempos que sinto um certo fascínio por ampulhetas. Sou capaz de ficar 
um bom tempo observando a lentidão com que um fio fino de terra escorrega por um 
fino orifício. Incrível como nesses instantes o tempo possa passar tão devagar. Quando 
findada a queda da areia, um simples movimento invertido e o começar tudo de novo. 
Do recinto cheio para o vazio. Do muito para o pouco até que este seja preenchido. E 
nessa sensação de lentidão é quase como se o tempo parasse. Mas o tempo não pára. O 
tempo não pára? 

Nas artes temos um acontecimento que não se dá numa espaço-
temporalidade linear cronológica. Neste sentido, poeticamente pensando, o tempo 
pára. O tempo pára quando assistimos a uma peça de teatro e saímos de nossa 
existência; adentramos outra realidade. O tempo pára quando ficamos diante de um 
quadro que simplesmente nos hipnotiza. O tempo pára quando nos colocamos à escuta 
do dizer inaudito, não verbalizável da música. O tempo pára quando a poesia nos toca 
tão profundamente que nos encanta, nos assombra, nos emociona. O tempo pára no 
dizer poético por ser este um dizer misterioso e porque misterioso, imprevisível. 

Mistério e imprevisibilidade não são, definitivamente, marcas de nosso 
tempo. Qual tempo? O tempo em que esquecemos o ser para pensarmos os entes. O 
tempo em que verdade deixou de ser um movimento dinâmico de des-velamento, como 
diz a palavra no grego alétheia, e passou a ser certeza, correção, adequação de 
conceitos. O tempo em que o saber foi reduzido a tudo o que pode ser medido, 
identificado e representado. E ainda, o tempo cuja principal matriz pulsante é a 
técnica. Mais importante, entretanto, do que pensar este tempo como um período que 
pode ser medido cronologicamente entre determinadas datas, é compreender que se 
trata de uma maneira de constituição de mundo, uma cultura que vem influenciando o 
modo como o homem apreende a realidade, a Cultura Ocidental. Nela, o pensamento 
metafísico é o eixo norteador em que se passou a buscar o fundamento da totalidade 
dos entes por meio de toda uma operação intelectual, lógica e racional para estabelecê-
lo como conceito. Nestas bases, o homem deixou de apreender o real desde o próprio 
real, isto é, desde como o próprio real se diz, se mostra, se apresenta, para adequá-lo e 
correspondê-lo a um conjunto de parâmetros pré-estabelecidos.  A compreensão da 
verdade como adequação e operatividade tenta ver um significado por trás das coisas 
deixando de ver as próprias coisas. 

mailto:priscilalou@gmail.com


  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 171 

 
 

Ao que parece, o homem passou a viver num mundo pré-fabricado ou num 
mundo ocidentalmente pré-fabricado ou ainda num mundo metafisicamente pré-
fabricado, o que dá tudo no mesmo. E por que pré-fabricado? Justamente porque tenta 
pré-fabricar conceitos, e com eles, significados. Na pré-fabricação perde-se o 
relacionamento imediato com o real para subjugá-lo à representação. Na pré-
fabricação uniformiza-se valores, interpretações, significações. Na pré-fabricação o 
homem tem cada vez mais seus sentidos embotados; já não mais vê as coisas, só as 
coisas porque quer ver o que está por trás das coisas. As coisas já não são o que são, 
pois tornaram-se símbolo, representação, significação. Da mesma forma, na pré-
fabricação o homem já não mais ouve o som daquilo que soa, se mostra, se presentifica. 
Seus ouvidos, seus olhos, seus sentidos estão como que viciados, habituados, 
acostumados na tentativa de interpretar, significar e não simplesmente ver, ouvir, 
perceber, sentir. Na Cultura Ocidental o modo de ver o mundo fundamenta-se numa 
representação pré-fabricada socialmente e, portanto, já carregada de significações.  

É neste contexto que o poeta se vê inserido. Alberto Caeiro, um dos 
heterônimos de Fernando Pessoa, deixa ecoar sua apreensão do mundo pré-fabricado 
ao dizer: “tristes de nós que trazemos a alma vestida!” (Pessoa, 2005: p. 49). Seus 
versos entoam os sons de uma batalha travada, uma procura pelo seu próprio caminho 
na contramão de uma multidão que vive de maneira automatizada, mecânica e 
uniforme. É a procura de sua singularização quando ele diz: 

 
Procuro despir-me do que aprendi, 
Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, 
E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, 
Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras. (PESSOA, 2005: p. 72) 

 

Despir a alma é um caminho para o que o poeta chamou de aprender a 
desaprender. Gilvan Fogel (2007) vê na força do dizer poético de Alberto Caeiro um 
processo de desaprendizado do símbolo. Desaprender o símbolo é desaprender o 
habitual por um movimento de retirada e de retraimento que possibilita ao homem 
solidão. Mas solidão não num sentido de isolamento, embora de alguma maneira e em 
algum momento ele até se faça presente. “Fazer-se só, realizar solidão e assim 
desaprender o vulgar e o habitual, é atender à exigência, ao imperativo vital de fazer o 
próprio caminho, ou seja, cumprir-se a exigência de andar e ver, isto é, ser, só poder 
ser desde e como caminho, viagem, experiência.” (Fogel, 2007: p. 41). Fazer-se só é 
retrair-se para um lugar silencioso que possibilite calar tantas e quantas vozes que 
tentam impor significações. Fazer-se só é retrair-se para um lugar silencioso que 
possibilite escuta. A legitimidade da escuta num mundo ocidentalmente pré-fabricado 
só é possível se esta escuta conduz o homem a um encaminhamento de singularização, 
apropriação do que lhe é próprio: seu viver, suas realizações, sua própria constituição 
de sentido e de mundo. Ser próprio é ser livre. Ser livre é ser próprio. “Ser o próprio e 
não os outros torna-se a questão.” (Castro, 2011: p. 125). 

Mas, cabe a pergunta, a legitimidade da escuta de quem? Escuta de que? 
Quem diz? E este quem que diz, diz o que? Habituados a pensar pela via dicotômica 
dos contrários, somos inevitavelmente levados, num primeiro momento, a pensar a 
escuta como oposição a um dizer. Mas apenas num primeiro momento. Se 
conseguirmos fazer o exercício de nos desviarmos da relação binária opositiva, 
poderemos nos aproximar de uma outra instância que não à da oposição, mas à da 
reunião que articula escuta e dizer. 

Vale ressaltar que ao nos referirmos à escuta, lembramo-nos de Heráclito, 
que há pelo menos dois mil e seiscentos anos constatou em seu fragmento de nº 34: 
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“sem compreensão: ouvindo, parecem surdos, o dito lhes atesta: presentes estão 
ausentes.” E não é este o retrato do homem ocidental? O contexto a que queremos 
chegar é o do imperativo imagético, onde o desenvolvimento tecnológico bombardeia 
continuamente seus aparatos impressionantes, inusitados, úteis para oferecer 
conforto, agilidade, segurança e entretenimento. O homem que outrora estabelecia um 
relacionamento com a terra, uma convivência de dependência da terra por ser esta a 
fonte de recursos que lhe possibilita viver, agora se submete à técnica moderna. Esta, 
por sua vez, nada mais faz do que reduzir progressivamente os níveis de 
relacionamento do homem com o real “recolhendo a totalidade do real a um padrão 
único de realização, a saber: à realização controlada, reprocessada e sistematizada do 
real.” (Leão, 2010: p. 100). Tal sistematização pretende automatizar o homem, 
engessá-lo na condição de mero produto ou fornecedor de matéria prima no processo 
de produção, diferente da técnica artesanal, onde o artesão tinha papel decisivo e 
criador no processo. O fato é que o homem ocidental está sempre ocupado, pré-
ocupado, alarmado, cercado de barulhos. E são tantos os barulhos! Das máquinas 
industriais, dos aparelhos eletrônicos, dos meios de transportes, das vozes que vendem 
produtos em oferta. Sempre conectado com algo ou alguém que dita o quanto ele deve 
trabalhar, o que deve comprar, comer, assistir, ouvir, crer, o homem tem cada vez mais 
seus sentidos embotados. E então, como escutar? Como ouvir? Chuang Tsu nos oferece 
uma pista: 

Isto significa ouvir, mas não com os ouvidos; ouvir, mas não com o 
entendimento; ouvir com o espírito, com todo o seu ser. Ouvir apenas com os 
seus ouvidos é uma coisa. Ouvir com o entendimento é outra. Mas ouvir com 
o espírito não se limita a qualquer faculdade, aos ouvidos ou à mente. Daí 
exigir o esvaziamento de todas as faculdades. E quando as faculdades ficam 
vazias, então todo o ser escuta. Há então uma posse direta do que está ali, 
diante de você, que nunca poderá ser ouvido com os ouvidos, nem 
compreendido com a mente. (IN MERTON, 2003: p. 86) 

Na contramão do saber científico, onde o conhecimento só tem legitimidade 
se comprovado matematicamente, calculadamente, temos a escuta como possibilidade 
de acesso ao saber. E é neste sentido que a escuta está relacionada diretamente ao dizer, 
à fala: 

Mas falar é ao mesmo tempo escutar. É hábito contrapor a fala e a escuta: um 
fala e o outro escuta. Mas a escuta não apenas acompanha e envolve a fala que 
tem lugar na conversa. A simultaneidade de fala e escuta diz muito mais. Falar 
é, por si mesmo, escutar. Falar é escutar a linguagem que falamos. O falar não 
é ao mesmo tempo, mas antes uma escuta. Essa escuta da linguagem precede 
da maneira mais insuspeitada todas as demais escutas possíveis. Não falamos 
simplesmente a linguagem. Falamos a partir da linguagem. Isso só nos é 
possível porque já sempre pertencemos à linguagem. O que é que nela 
escutamos? Escutamos a fala da linguagem. (HEIDEGGER, 2012: p. 203) 

Escutar a fala da linguagem é necessariamente pensar o que a própria 
palavra linguagem diz. Pensar o que a própria palavra linguagem diz é chamá-la desde 
a proveniência do seu dizer.  Chamar a palavra linguagem desde a proveniência do seu 
dizer é, por sua vez, evocar lógos. E evocar lógos é convidar o pensador a dizer o que 
pensa. Pensou Heráclito em seu fragmento de nº 50: “auscultando não a mim, mas o 
Logos, é sábio concordar que tudo é um.”  Mas o que diz lógos?  

Difícil responder. E se em nós guardamos a expectativa de responder 
objetivamente o que significa lógos, aí então... Aliás, foi na tentativa de se responder 
objetivamente o que a palavra lógos diz é que se originou todo um modo lógico de 
pensar, ou melhor e ao mesmo tempo pior, de raciocinar, uma vez que lógos foi 
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traduzido por ratio, razão, e esta fundada em e fundadora de parâmetros calculáveis e 
calculadores que prevêem sentenças que possam ser averiguadas, verificadas e 
adequadas como corretas, como certeza. Mas o certo se opõe ao errado e justamente aí 
se pré-fabrica o mundo ocidental: ao transformar alétheia, verdade, num único 
fundamento que só pode se basear na oposição dos contrários. Na pré-fabricação do 
mundo ocidental lógos perdeu seu vigor de ser o que originariamente é. E embora nos 
seja difícil dizer o que originariamente lógos significa, podemos ao menos nos 
aproximar do que a própria palavra aponta. “Auscultando não a mim, mas o logos”. 
Temos primeiramente uma relação entre lógos e a palavra auscultar. Nesta relação, 
lógos aciona um movimento de dizer, mostrar, pôr, afinal, só ausculta (escuta) porque 
há um dizer.  “Auscultando não a mim, mas o Logos, é sábio concordar...” Logos é 
condição de possibilidades e para possibilidades do saber. “Auscultando não a mim, 
mas o Logos, é sábio concordar que tudo é um.” Logos é reunião de escuta, linguagem 
e sentido porque é o próprio real se dizendo, se mostrando, se pondo.  

No evangelho de S. João também encontramos referência a lógos. Tal 
passagem bíblica é traduzida e pensada por Carneiro Leão: “no princípio de tudo, a 
Linguagem; e tanto no agir de todo dizer como no dizer de todo agir. Com uma 
anterioridade mais de vigência do que de tempo, antes dos discursos, seja da arte, da 
filosofia ou da técnica, seja da política, da lógica ou retórica, se dá e envia a 
Linguagem.” (Leão, 2010: p. 103).  Logos é linguagem, o acontecer do mistério do ser. 
E porque mistério, imprevisível. Contudo, mistério e imprevisibilidade não são 
definitivamente marcas do mundo ocidentalmente pré-fabricado, dizíamos há pouco. 
Mas, com isto, não significa dizer que mistério e imprevisibilidade não sejam possíveis 
neste mundo essencialmente técnico, tecnicista e tecnológico em que vivemos.  

A possibilidade de se dar mistério se articula com a possibilidade de se dar 
encanto frente ao revelado, desvelado, desencoberto, embora no mistério, para que 
seja mistério, permaneça a vigência do que se mantém sempre encoberto. “O que, 
portanto, deve manter-se impronunciado resguarda-se no não dito, abriga-se no 
velado como o que não se deixa mostrar, é mistério.” (Heidegger, 2012: p. 202). O 
mistério guarda em si encobrimento e desencobrimento. Aí já não sabemos se o 
encanto se dá com o desencoberto ou com o que se mantém encoberto. Mas isto não 
importa. Importa que haja encanto. Porém encanto não apenas como um sentimento, 
mas fundamentalmente como uma experiência do acontecimento de alétheia, verdade, 
originariamente pensada: des-velamento, passagem do encoberto ao desencoberto, do 
velado ao desvelado. A palavra alétheia traz em sua origem a negação de Léthe, na 
mitologia grega, a deusa do esquecimento. Alétheia é a não ocultação do que não pode 
ser esquecido. Alétheia é, portanto, acionamento de memória e acionamento de 
memória é música.    

Carneiro Leão (2010) faz referência aos gregos sobre a vigência ontológica 
que eles tinham da música, isto é, música enquanto constituição sonora do mundo e, 
por isto, geradora de sentido. Ora, se por um lado os gregos não viam na música apenas 
uma expressão imediata da alma, por outro a concebiam como a própria emergência 
do real. O mais alto grau de realização de qualquer real se dá sempre numa dinâmica 
de des-velamento e velamento, movimento contínuo de mostrar-se e ocultar-se, 
manifestar-se e guardar-se. A aproximação da música com esta tensão de recolhimento 
e anúncio e, portanto, de alétheia, verdade, se dá na capacidade do discurso musical 
gerador de sentido dizer o não dito, o não verbalizável. 

O modo de apreensão da realidade na tradição poética grega pré-platônica 
e por isto, anterior ao pensamento metafísico, era essencialmente auditivo. Numa era 
em que a escrita ainda não tinha sido inventada, o saber só podia ser constituído pelo 
que não podia ser esquecido, isto é, pelo que podia ser lembrado, pela memória. 
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Insistimos: acionamento de memória é música e explicamos: o sábio era o poeta, 
aquele que lembrava o que não podia ser esquecido e ele o fazia cantando. Sobre isto, 
Jardim (2005) relaciona a audição à música na figura do aedo, o poeta-cantor, 
contrapondo-o à figura do historiador que emerge no contexto do acontecimento da 
escrita onde nasce o pensamento metafísico. 

A preparação do aedo é da ordem da música, a do historiador é da ordem das 
causas. Enquanto o aedo, profundamente relacionado com uma tradição 
predominantemente oral e auditiva, necessita aprender a escuta e tem a 
música como forma de instaurar tanto o seu escutar quanto o seu discurso 
numa dimensão poética. O historiador, relacionado com uma tradição 
predominantemente visual e representativa, necessita aprender a ver e a 
registrar visualmente o que viu e, por isso, tem na ordem das razões a maneira 
de determinação de seu modo de ver. Enquanto o aedo parte de e se determina 
a aprimorar a sua escuta do mundo, ou melhor, de mundos e com ela 
constituir mundo ou mundos, o historiador parte da, e se determina a 
aprimorar a leitura e registro dos fatos. (JARDIM, 2005: p. 109)  

Ao pensar um pouco mais sobre o eixo auditivo que circunda a música temos 
que a constituição da música se dá em sua essência sonora, invisível. A invisibilidade 
do som tem eclodido em muitos o pensamento de que música é abstrata e subjetiva, 
mas disto discordamos justamente pelo fato da invisibilidade do som na música 
possibilitar a escuta como apreensão de saber e constituição de sentido. Pensar a 
música como experiência concreta e não abstrata é legitimar a escuta como modo 
autêntico de apreensão do real mesmo num mundo ocidentalmente pré-fabricado. A 
música é a própria emergência do real carregado de vigor em seu dizer que diz o 
inaudito, o imprevisível, o misterioso. Em seu dizer, música é reunião de lógos, 
linguagem, escuta, sentido, verdade, memória. É caminho de conhecimento, não de 
automatização, pela experiência do encanto. Em seu dizer música é a música do lógos, 
caminho de saber que vigora numa escuta que conduz o homem para o 
encaminhamento de seu próprio, para muito além de um mundo ocidentalmente pré-
fabricado.      
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Resumo: Em sua elaboração da pólis, Platão expulsa os poetas. Esta expulsão coloca em xeque de 
maneira determinante a educação grega, musical e pré-filosófica. O trabalho pretende expor o que está 
em jogo na expulsão da figura do poeta da pólis e da mudança da educação proposta por Platão, onde 
uma Grécia de cultura predominantemente oral e regida pela dinâmica do mito e da música é suplantada 
pela educação do filósofo e pela cultura da escrita. 
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É pela boca de Sócrates que Platão faz, no livro III da República (398b-405) 
a censura à música: ao proceder em seu exame sobre as ἁρμονίαι1 não somente 
permitidos, mas úteis ao projeto de constituição de uma pólis ideal, deixa restar, da 
diversidade harmônica grega, apenas dois modos, o dório e o frígio, um “capaz de 
imitar convenientemente a voz e as inflexões de um homem valente na guerra [...] outra 
para aquele [homem] que se encontra em actos pacíficos, [...] se comporta com bom 
senso e moderação...” (399b, c). Passa a seguir ao exame dos instrumentos e censura 
as πολυχορδίας e παναρμονίου2, afinal, dois modos restando somente, não haveria a 
necessidade de instrumentos capazes de muitos sons, como as flautas, ou possuidores 
de muitas cordas. Por último, trata Sócrates dos ritmos, não chegando a uma 
determinação de quais teriam permanência assegurada na polis. Reserva o assunto a 
Dâmon, tutor de Péricles e de quem dizem ter feito elaborações filosóficas em torno da 
relação música-ética. No entanto, Sócrates não se exime de fazer observações: os 
ritmos3 a se ter em conta devem ser os “correspondentes a uma vida de ordem e de 
coragem4” (399e) e devem, assim como a harmonia, ficar em subordinação às palavras 
(lógos, que, não seria demais lembrar, também é usado para dizer “discurso”), pois só 
assim seguiriam conforme a “verdadeiramente boa e justa disposição de caráter e 
alma” (400e). Esta passagem do já referido diálogo é crucial para a compreensão da 
questão da música em sua relação com a filosofia de Platão. Para pensá-la, no entanto, 
talvez seja necessário retroceder um pouco no diálogo. 

Sócrates inicia no Livro II a famosa censura à poesia que no livro X da 
República culmina na expulsão do poeta da pólis. Começa (377b, ss) com uma crítica 
ao conteúdo veiculado pela poesia. Diz:  

... devemos começar por vigiar aos autores de fábulas, e selecionar as que 
forem boas, e proscrever as más. [...] Pelas fábulas maiores avaliaremos as 
menores [e as maiores são] As que nos contaram Hesíodo e Homero [...] 
Efectivamente, são esses que fizeram para os homens essas fábulas falsas que 
contaram e continuam a contar. 

                                                           
1 “Harmonias”. Seu equivalente moderno mais próximo são as escalas maior e menor. 
2 Na transliteração, polychordia e panharmoniou, isto é, “o de muitas cordas” e “o capaz de muitos 
sons”, respectivamente. 
3  Por ritmo devemos entender  1) a métrica poética antiga (pés), i.e, formas que alternam dentro de si 
sílabas longas e breves. 
4Em grego transliterado “ … kosmíou te kaì andreíou”. Importante lembrar aqui que 1) kosmíou, 
traduzido por “de ordem”, talvez não se refira ao mesmo caráter de ordenação de um kósmos teogônico 
hesiódico, por exemplo, mas a uma regulação pela temperança (sophrosíne) como organização 
fundamental da cidade. 

mailto:r.lemos6@gmail.com
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Esta crítica se acentua. No Livro X, Sócrates não somente vai contra o 
conteúdo, mas dirige suas palavras às técnicas de composição e execução da poesia. Na 
passagem 601a, o poeta é acusado de “colorir” o conteúdo de seu poema através da 
escolha de “palavras e frases”, junto aos quais faz uso de “metro, ritmo e harmonia”. 
Sua investida se completa quando se dirige ao público deste poeta, que se rende à 
multiplicidade de sensações que a poesia é capaz de provocar. Sócrates narra este 
acontecimento:  

Os melhores entre nós, quando escutam Homero ou qualquer poeta trágico a 
imitar um herói que está aflito [...] os seguimos, sofrendo com eles, e com toda 
a seriedade elogiamos o poeta, como sendo bom, por nos ter provado, até o 
máximo, essas disposições. (605c,d) 

Sócrates está falando da palavra poética, da experiência que ela 
proporciona, capaz de apresentar-se diante de nós com vigor, de realizar-se – uma vez 
que nos toma a atenção e por isso não passa despercebida – e de realizar-nos – uma 
vez que nos põe a sofrer junto do que está sendo cantado -, ambas as ações a um só 
tempo.  

No entanto, imediatamente antes de abordar a música, no próprio Livro III 
(398a, b), após ironizar um possível poeta que chegasse à sua pólis, Sócrates afirma, 
obtendo retorno positivo de seu interlocutor, Adimanto, que “... ficaríamos [em nossa 
pólis] com um poeta e um narrador de histórias mais austero e menos aprazível, tendo 
em conta a sua utilidade, a fim de que ele imite para nós a fala do homem de bem...”. 
Esta fala, somada à do Livro X (608a), onde Sócrates afirma estar disposto a escutar 
uma defesa da poesia, convertem-se no ponto de partida dos argumentos de seus 
defensores (argumentos dentre os quais o de que só se está expulsando da pólis ideal o 
poeta mimético; o de que na verdade este é um projeto ideal e, portanto, sendo o ideal 
algo inalcançável, a poesia estaria fora de perigo; outro ainda diz que na verdade 
Sócrates se levanta contra uma moda passageira alimentada pelos sofistas...). Cada voz 
em defesa de Sócrates possui seu princípio, mas cada qual, no entender de Havelock, é 
improcedente de alguma maneira5. A nós cabe apenas ressaltar o cerne da discussão: 
neste ponto, Sócrates não pode ser defendido de maneira eficaz porque pretende, na 
verdade, extirpar a poesia daquilo que lhe constitui de maneira singular, seu ataque se 
dirige justamente ao que torna a poesia, poesia: a poesia só é como é e só provoca o que 
provoca justamente pelo encanto do canto, do gesto, do ritmo, da empatia capaz de 
revelar para nós e em nós algo que, em meio ao nosso quotidiano, não fôssemos capaz 
de perceber e, principalmente, de memorizar. Sobretudo numa Grécia de cultura pré-
letrada, um poeta que não pudesse fazer uso de seus recursos poéticos não seria capaz 
de transmitir à sua audiência (composta de gregos) sua própria origem, cultura, 
formação, a narrativa mítica de origem daquele povo e mesmo conhecimentos básicos6. 
Não seria capaz de, através do canto, fazê-los encantarem-se com aquilo que lhes é 
mais próprio. Em outras palavras: não seria capaz de manter vivo tudo o que faz um 
grego ser grego em um período pré-clássico. A caracterização do poeta por Sócrates 
não dá margem para equívocos: “sophías pantodapòn gígnesthai te kaì mimeisthai 
pánta khrémata”, “conhecedor de todo saber e imitador de todas as coisas”. Esta 
definição coloca o poeta abertamente em oposição à determinação de que cada cidadão 
da pólis deve realizar apenas a techné que lhe é própria, estando a saúde da pólis 

                                                           
5 O capítulo 1 de Prefácio à Platão, de Eric Havelock, apresenta um excelente apanhado dos argumentos 
e os revela em seus equívocos. 
6 Vide o detalhamento com que Homero narra desde ações sacras, como sacrifícios aos deuses até outras, 
quotidianas, como atracar os barcos na praia. 
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diretamente ligada à boa realização de sua função. Sócrates prossegue, implacável em 
seu ataque:  

É um grande combate”, diz, “grande, e mais do que parece, [...] De modo que 
não devemos deixar-nos arrebatar por honrarias, riquezas, nem poder algum, 
nem mesmo pela poesia, descurando a justiça e as outras virtudes (608b).  

Fica-nos disso observação de Havelock: “... ou ele [Sócrates] perdeu toda a 
noção de proporção, ou seu alvo não pode ser a poesia no sentido em que a tomamos, 
mas algo mais fundamental e mais poderoso na experiência grega”. 

A partir deste ponto, podemos começar a nos indagar acerca da experiência 
grega da poesia. Ποίησις7, que diz “fabricação, criação, produção”8. É, portanto, uma 
espécie de fazer algo, produzir algo, podendo inclusive ser entendido como ‘conferir 
existência a algo’, se levarmos a afirmação de Diotima no Banquete em conta: “toda 
causa de qualquer coisa passar do não-ser ao ser é poesia [Ποίησις]”9 (205b). A 
experiência grega de poesia não é um ato qualquer. Todo poeta grego, ao principiar seu 
canto, faz a sua evocação à Musa, isto é, pede que ela cante através dele a narrativa que 
virá a seguir. Isto é um tanto diferente da noção que fazemos hoje de poesia, 
usualmente entendida como uma composição onde o autor tem espaço para exprimir 
o que lhe é particular, o que lhe brota de dentro, seu subjetivo. A poesia grega não é 
algo nem ao menos parecido com isto. As Musas, filhas de Zeus e Mnemosyne10, foram 
concebidas para que se cantasse e lembrasse sempre a vitória de Zeus e seus aliados 
(as divindades do panteão olímpico) sobre os titãs. Por ascendência, as Musas estão 
ligadas, portanto, à constituição da memória. É à sua função, constituir memória, que 
devotam sua existência. Para que as Musas mesmas existam (seu nome em grego, 
Μοῦσα, compartilha o radical com o grego μουςῐκή) e para que exista a memória, é 
necessário que cumpram com o que lhes é devido: cantar. 

Encontramos, assim, na cultura grega antiga uma coisa que não nos é 
comum: o poeta que não é poeta como entendemos, mas efetivamente um cantor. O 
que este cantor canta e o que por ele responde é o μυθος. O mito não é de forma alguma 
uma história fantasiosa, mentirosa ou ilusória, mas a narrativa que se faz compreender 
em seu sentido, não sendo este explícito nem implícito, exato como uma fórmula 
matemática ou um postulado científico, ou ainda inexato. Sobretudo, o mito não 
precisa estar exposto ao critério da prova ou a valores externos à sua dinâmica, sem 
compomisso, portanto, com a história em seu aspecto histórico-cronológico-descritivo. 
O compromisso do mito é com a presença. O mythos é a palavra que revela a verdade. 
Revela, não porque pretenda a exatidão, mas porque encanta e faz com que seu ouvinte, 
pela escuta da elaboração ritmada, rememore e atualize o sentido daquelas palavras. 
Fica claro aqui o que Sócrates nos diz quando acusa o poeta de fazer uso de “ritmo, 
metro e harmonia”: o poeta na Grécia é um acolhido pela Musa – podemos dizer agora, 
sem medo de estarmos equivocados - um músico, portanto, e um enthousiasmado, isto 
é, sua voz quando canta está preenchida pelo caráter do sagrado e é isto que o institui 
em sua verdade. Isto acaba por nos responder às indagações do início: a Grécia de 
cultura oral é uma sociedade onde não se faz a diferença entre poeta e músico, antes 
funde-os em um só: todo poeta é músico, todo poesia, música. Isto nos leva a outra 
consideração: qual a função do poeta-músico grego? 

                                                           
7 Poíesis, isto é: poesia. 
8 Liddell-Scott: A Greek-English Lexicon, p. 1429 (v. bibliografia). 
9 Tradução de José Cavalcante na edição Os Pensadores. 
10 Mnemosyne, que tem seu radical diretamente relacionado à palavra grega μνήμη, mnéme, que quer 
dizer “memória”. 
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A cultura grega era maciçamente iletrada, até o último terço do séc. V a.C., 
quando o ensino da leitura e da escrita torna-se parte da educação básica grega. A 
cultura grega que conhecemos é de base predominantemente oral, desenvolvida a 
partir de um método eficaz de reter e passar adiante seus ensinamentos, capaz assim 
de manter a unidade durante séculos. Esta predominância e posterior convivência da 
oralidade com a cultura letrada perdura até meados do séc. IV a.C. Uma cultura pré-
letrada (ou oral) só consegue preservar o que lhe é próprio na memória de indivíduos 
vivos. A solução dos gregos é o canto, a forma metrificada, reforçada por dança e 
acompanhada por instrumentos sonoros, “... pois só a linguagem regida pelo ritmo 
pode ser repetida como algo que se pareça à invariabilidade garantida na 
documentação. A forma das palavras e seu lugar na sintaxe são fixados pela ordem 
rítmica”, como nota Eric Havelock. Os gregos designaram este complexo de práticas 
orais (sua educação básica, por assim dizer) pelo termo técnico mousiké. O poeta grego 
era responsável, então, por nada menos que a manutenção de seu próprio povo, da 
sociedade em que vivia, uma vez que o caráter singular de sua produção, i.e., de seu 
fazer poético, se dá justamente por esta responsabilidade, de colocar-se à disposição 
da Musa para rememorar e comemorar sempre as práticas e práticas e 
comportamentos, a origem dos deuses, dos homens, de seus utensílios, dar a tudo isto 
o sentido de unidade que, antes de nossa compreensão de história - escrita, sucessiva 
e, sobretudo, baseada na documentação, no dispositivo da prova - talvez não tivesse 
sido possível sem a operação poética. Pode ser dito, assim, que a música aparece como 
fundamento de todo conhecimento. Homero, através da evocação da deusa, canta a 
palavra que celebra o anèr áristos, o herói, homem notável, distinto dos demais. Esta 
palavra que glorifica e faz memoráveis os grandes feitos, é a mesma palavra que celebra 
os deuses. Na Teogonia de Hesíodo, as Musas, ao cantar, por assim dizer, já meta-
cantam e revelam o seu próprio caráter e função de cantar (versos 27-29: “sabemos aos 
homens muitas mentiras dizer, mas também dar verdades a revelar”; versos 31-34: 
“gloriar passado e futuro, aos deuses bem-aventurados sempre vivos, primeiro e por 
último sempre cantar). A experiência da poesia grega traz consigo algo mais que um 
entretenimento, mas a noção de configuração de um kósmos. Observa Detienne que 
“aquele que conhece o encadeamento ritual dos trabalhos, que se lembra de cada rito 
[...] é homem divino. A rigorosa observância das datas [...] é denominada, 
explicitamente, por Hesíodo, Alétheia”, isto é, verdade. 

Este é o sentido primordial do fazer criador do músico-poeta: utilizar todos 
os recursos de que dispõe para ser sempre original e desencadear memória. Por isto é 
que sua função na sociedade grega antiga é fundamental e original: porque se liga às 
bases da formação do homem grego, à παιδεία. A música (μουσική) é a articulação 
fundamental do pensamento na Grécia pré-letrada. Platão, ao censurar a música 
(poesia) – seja em seu campo lexical, sua forma ou seus instrumentos e ritmos -, e 
assim também a todas as outras artes, não está requerendo uma alteração de ordem 
técnica na formação grega - que se toque este ou aquele determinado modo ou que se 
recite desta ou daquela determinada maneira por uma questão estética ou de gosto -, 
mas promovendo o deslocamento desta articulação fundamental para o λόγος11, 
realizado pouco a pouco pelos pré-socráticos. Estes, no entanto, ainda inserem-se na 
tradição oral, compondo poemas ou aforismas: uma escrita pensada ainda como 
oralidade. À diferença destes, a filosofia platônica (e o Sócrates de Platão) já tomam 
por base uma cultura da escrita, onde o conhecimento distancia-se daquele que 
conhece (pois diante do escrito torna-se menos imprescindível o indivíduo vivo). Dessa 

                                                           
11 Transliterado, lógos, termo vasto, com diversos significados tão díspares quanto “fazer contas”, 
“fama”, “proveniência” ou “razão”. A tradição filosófica pós-Platão se apropriou do termo, sobretudo 
neste último significado, reduzindo a sua compreensão ao pensamento racional inteligível. 
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distância, torna-se possível conceber uma idealização do conhecimento e, através do 
reconhecimento de contradições ou variantes, contestar a narrativa oral. A partir da 
filosofia platônica, o lógos pode passar a ser interpretado estritamente como “lógica”. 
Esta lógica, fundamental ao pensamento filosófico, só pode ser proporcionada pela 
estrutura do texto escrito, que admite uma complexidade muito maior que o 
pensamento formular, base da oralidade. 

Nietzsche observa que a filosofia socrática é “absolutamente prática: é hostil 
a todo conhecimento desconectado de implicações morais”. Enquanto prática que é, a 
filosofia platônica não almeja menos do que uma reforma completa na παιδεία. Se os 
admiradores de Platão, se o Sócrates do diálogo tratam de uma pólis imaginativa, 
Platão está respondendo a problemas que o circundavam. “As reformas propostas são 
consideradas urgentes no presente: não são utópicas”, diz Havelock sobre o modelo 
educacional na República. Nietzsche, em suas anotações para um curso na Basiléia, 
nota que devemos entender Platão propriamente como um reformador político, do 
mesmo caráter que Sólon, disposto a radicalizar a noção que governa a pólis, a 
eunomía: “imagem nova da areté” (termo de Vernant), não é mais a virtude do herói a 
ser cantado por suas façanhas individuais; pelo contrário, indo no sentido de uma 
reorganização social, a nobreza, dotada de areté, passa a ser condenada como hybris. 
A eunomía requer a temperança, a justa medida: a sophrosíne, temperança, tão 
exaltada em Platão passa a ser o elemento fundamental da comunidade, em contraste 
à hybris da exaltação do feito individual, do herói que, descomedido e na ânsia da 
Glória, investe sozinho contra o inimigo. Posto sob esta ótica, o ataque de Platão a 
Homero fica claro: não há espaço na pólis harmoniosa para a co-memoração do que se 
sobressai, do que foge à medida. Diante da primazia do nomós, este deve ser, em 
verdade, legado ao esquecimento, para que jamais sirva de exemplo. Da mesma forma, 
os atos dos deuses: a pólis da justa medida não pode cultuar deuses que sucumbem à 
fúria, às paixões, seria um contra-senso. Para isto é necessária uma reviravolta na 
formação grega: o poeta, sendo como é, não cabe na pólis, pois não se compromete com 
a justa medida. Sua harmonia é a harmonia heraclítica, de “convergentes e 
divergentes”. O poeta deve ficar de fora, É necessário que a pólis seja surda. 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise da Primeira Toccata Nordestina de 
Júlio Braga abordando os elementos estruturais, a partir de um viés narrativo, no qual quatro 
personagens temáticos dialogam seguindo o modelo do repente nordestino. A metodologia utilizada 
consistiu na identificação dos gestos musicais inseridos em uma macroestrutura formal, que se articula 
a partir de dois fatores fundamentais: materiais temáticos e centricidades (STRAUS, 2012). 
Consideraram-se também as implicações desses gestos para as estratégias interpretativas (HATTEN, 
2004). Como resultado do estudo analítico realizado observou-se que a construção de estratégia 
interpretativa para a Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga, a partir de diálogo entre diferentes 
personagens, favorece a criação de atmosferas contrastantes tanto em caráter quanto em sonoridades, 
cooperando para a manutenção do dinamismo na execução da referida obra.  
 
Palavras-chave: Toccata; Gestos Musicais; Júlio Braga; Análise Musical. 

 

Introdução 

Embora a obra musical possa ser considerada um sistema dinâmico, 
construído a partir de inter-relações sonoras que se organizam no tempo, sua 
representação gráfica pode, por vezes, ser insuficiente para registrar as peculiaridades 
que demandam a execução. Incompleta na medida em que não supre determinados 
aspectos pertinentes à interpretação, a grafia, ao se levar em conta o grau de 
conhecimento do intérprete, pode possibilitar a distorção do sentido musical, 
dificultando o entendimento do processo sonoro e da sua correta realização – como, 
por exemplo, certos agrupamentos rítmico-melódicos que resultam em uma 
articulação equivocada. Observa-se então o quanto se faz presente a intervenção e a 
subjetividade do intérprete no processo interpretativo, entretanto entende-se que essa 
intervenção deve ser realizada através de um trabalho analítico que possibilite ao 
intérprete a interação consistente com a obra musical. Como observa Sandra Abdo 
(2000), o dinamismo da forma artística impõe ao intérprete uma atitude igualmente 
dinâmica, “[...] uma percepção capaz de penetrar o seu movimento interno e com ele 
dialogar” (p.20). 

Por sua vez, Robert Hatten (2004) observa a eficácia da inter-relação de dois 
tipos de análise, a gestual e a análise estrutural, para o conhecimento significativo da 
obra musical. O autor se refere especificamente às obras de Schubert, porém sua 
proposta cabe às obras de outros compositores e estilos. Segundo o autor, somente 
através da combinação de evidências gestuais com a tradicional análise motívica, tonal, 
harmônica e rítmica é que podemos começar a interpretar as peculiaridades de um 
estilo (HATTEN, 2004).  

Hatten (2004) entende gesto como “[...] conformação energética 
significativa através do tempo – uma definição genérica suficiente para incluir todos 
os movimentos humanos significativos” (p.95)1. O gesto assim definido direcionou o 
termo para a arte musical como forma de entender o movimento sonoro na sua 

                                                           
1 Tradução livre do original “[...] significant energetic shaping through time – a definition general 
enough to include all forms of meaningful human movement” (p. 95). 
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integralidade. O gesto musical pode integrar um motivo, uma frase, ou mesmo mais de 
um evento sonoro, bem como ser hierarquicamente organizado: gestos menores 
formando largos gestos. Para Hatten (2004), a análise gestual trata da interação dos 
elementos normalmente considerados — tais como melodia, harmonia, ritmo, entre 
outros — e aqueles comumente não reconhecidos como essenciais nas abordagens 
analíticas — tais como dinâmica, articulação, andamento. O autor observa que “[...] 
quando se trabalha a partir de uma perspectiva gestual, esses elementos negligenciados 
podem se mover para o primeiro plano como constituintes essenciais de uma 
conformação energética característica através do tempo” (HATTEN, 2004, p.3)2. 

O objetivo deste trabalho é apresentar os elementos estruturais e gestuais 
da Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga de forma a subsidiar sua posterior 
interpretação. Também, através do levantamento desses elementos poder-se-á 
investigar a eventual existência de aspectos inerentes ao ambiente regional. Para a 
análise estrutural, utilizou-se o conceito de centricidade3 para delimitar as seções, e a 
terminologia Exposição, comumente empregada na análise das invenções, em virtude 
da semelhança textural e imitativa entre a obra em foco e algumas invenções de Bach. 
No que tange a análise gestual, foi adotado os pressupostos de Hatten (2004) para a 
definição dos gestos encontrados na tocata.  

Análise estrutural da Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga 

A obra Primeira Toccata Nordestina, do compositor pernambucano Júlio 
Braga, foi composta em 1978 para piano solo. A diretriz para o estudo estrutural dessa 
tocata foi alicerçada pela suposição de que o adjetivo ‘nordestina’ no título da obra 
poderia ser uma designação enfática do compositor para predispor o intérprete às 
características regionais da cultura local. Além da investigação dos recursos 
composicionais empregados em obras dessa natureza, como modalismo, diferentes 
articulações sonoras, ritmos dançantes, averiguaram-se outros elementos típicos dessa 
atmosfera nordestina, que, intencionalmente ou não, poderiam servir de subsídios ao 
processo interpretativo. Em razão da alternância de quatro temas no decorrer da obra, 
pensou-se a execução através de um viés narrativo que remete ao repente4, prática, 
muito comum na cultura nordestina.  

No caso da Primeira Toccata Nordestina, trata-se de repente estilizado, 
pois a personagem principal, tema a, vai ser responsável pelo desenrolar da ação, 
protagonizando um diálogo contínuo com outras personagens, temas coadjuvantes (b, 
c, d) e suas variantes (b’, c’, c’’), que se alternam e se caracterizam tematicamente em 
concordância, ou em oposição, ao tema a. Essa estrutura dialógica está representada 
na Tabela 1. 

Os quatro temas têm, em sua construção, a escala híbrida formada pelos 
modos Lídio/Mixolídio, resultando na formação de uma escala típica nordestina, que 
José Siqueira denominou III modo Real, de acordo com sua classificação dos três 

                                                           
2 Tradução livre do original: “When one works from a gestural perspective, these neglected elements 
may move to the foreground as essential constituents of a characteristic energetic shaping through time” 
(p. 3). 
3 Straus (2012, p.144) afirma que “notas que são expostas frequentemente, sustentadas em duração, 
colocadas em registro extremo, tocadas mais fortemente e acentuadas rítmica ou metricamente tendem 
a ter prioridade sobre notas que não têm aqueles atributos”. Essas notas cêntricas permitem que “mesmo 
sem os recursos da tonalidade, a música pode ser organizada em torno de centros referenciais”. 
4 O repente se caracteriza pela apresentação de uma dupla de cantadores que realizam, de improviso, 
diálogo poético cuja apresentação e composição impõe a dependência mútua entre eles. “Assim, a 
relação entre os dois cantadores no momento da cantoria caracteriza-se ao mesmo tempo pela parceria 
e pela disputa” (SAUTCHUK, 2009, p.1). 
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modos comuns à música do Nordeste. A apresentação das Exposições neste artigo não 
seguiu a sequência exposta na Tabela 1, mas sim uma ordem que pudesse evidenciar 
os quatro diferentes temas e suas peculiaridades. 

 

 

Tabela 1: Estrutura dialógica dos materiais temáticos da Primeira Toccata Nordestina5 

A Exposição 1 (Fig. 1, c.1-8), primeira subdivisão estrutural, apresenta o 
tema a através de um cânone à oitava. É composto por duas frases paralelas e 

                                                           
5 Tabela 1 – Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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complementares construídas a partir da integração dos gestos de ‘impulsão’ e de 
‘reversão’, respectivamente o movimento escalar ascendente e descendente. No 
compasso final dessa Exposição (c.8), o compositor introduz um padrão rítmico-
melódico que interrompe o fluxo sequencial das semicolcheias, o qual denominamos 
Elemento Surpresa 1 — S1 — e que pode ser entendido como um gesto ‘delimitador’. 
Porém, observou-se posteriormente que esse padrão rítmico-melódico atua como 
célula geradora de outros materiais gestuais, tais como, o gesto ‘ostinato’ na Exposição 
5 e o Elemento Surpresa 2  — S2 — na Exposição 3 (ambos em destaque na fig. 1).  

 

 

Fig. 1: Exposição 1 da Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga (c.1-8) 

O tema b. que mantém a centricidade anterior. é construído a partir de uma 
compressão temporal e de uma simplificação dos gestos de ‘impulsão’ e ‘reversão’ do 
tema a (Fig.2). Nessa figura, as notas do tema a não pertencentes ao tema b receberam 
a seguinte nomenclatura: p, passagem, b, bordadura e i, interpolação: 

 

 

Fig. 2: Exposição 2 da Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga 

No tema b, Exposição 2 (Fig. 3),  observa-se a sincronia entre m.d e m.e na 
realização dos gestos prototípicos ‘ornamentais’ (c.11-12), que, em suas características 
intervalares, remetem ao ambiente sonoro nordestino. Os referidos gestos induzem à 
percepção de um acell., de modo a compensar potenciais rall. intrínsecos a finais de 
frase, que poderiam prejudicar o fluxo do movimento. Tal aspecto encontra-se 
amplamente elucidado por Cooper & Meyer, ao abordarem o ‘tempo psicológico’ na 
execução de um trecho musical. Conforme os mencionados autores, ainda que o pulso 
da semicolcheia não seja alterado, a repentina mudança na configuração rítmica leva à 
percepção de mudança de andamento, mesmo que tal aspecto não ocorra de fato. 
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Devido à redução no número de articulações sonoras, ocorre a sensação de redução no 
andamento. Como observam os autores: 

Nossos julgamentos de velocidade não são absolutos. Eles dependem [...] da 
forma como o segmento é preenchido. Assim como se percebe que uma hora 
move mais lentamente quando esperamos por um encontro ou que uma peça 
teatral move lentamente ou rapidamente dependendo do número de eventos 
que preenchem os minutos ou horas, assim também o tempo psicológico de 
uma passagem musical depende do número de eventos ou mudanças 
identificáveis que acontecem em um dado segmento de tempo.  (COOPER & 
MEYER, 1960, p. 66)6 

A partir do pensamento de Cooper & Meyer, infere-se que a sincronização 
das articulações sonoras entre m.d e m.e potencializa o efeito stretto da passagem em 
questão, de forma a promover a ideia de ausência de gravidade métrica, conveniente 
para a sensação da fluência necessária. 

 

Fig. 3: Exposição 2 da Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga (c. 9 – 17) 

A primeira aparição do tema c encontra-se na Exposição 6 (Fig. 4) 
interrompendo o desenho sequencial em semicolcheias, o qual mantinha a 
horizontalidade do movimento sonoro, e introduzindo padrões rítmico-melódicos que 
tendem a uma verticalidade. Esses padrões são derivados do S1 e delineiam um novo 
elemento melódico na linha superior na m.d, bem como um ostinato rítmico 
semelhante ao observado na Exposição 5 (em miniatura na Fig. 4). Esta inesperada 
mudança na textura caracteriza um ‘gesto retórico’7 aludindo ao aspecto dançante de 
um ritmo nordestino. 

O tema d aparece a partir da Exposição 10 (Fig. 5), e apresenta duas frases 
construídas em progressão intervalar ascendente iniciada a partir da finalis do modo 
― sol ― nota pela qual se realiza uma contraposição rítmica em nota pedal, remetendo 
ao bordão, recurso muito utilizado no baião-de-viola8. A 1a frase (c. 73-76), construída 

                                                           
6 Our judgments of speed are not absolute. They depend […] on how the segment is filled. Just as one 
feels that an hour moves slowly as we wait for an appointment or that a play moves slowly or quickly, 
depending upon the number of events which fill the minutes or hours, so too the psychological tempo 
for musical passage depends upon the number of identifiable events or changes which take place in a 
given segment of time. 
7 Hatten (2004, p.136) denomina de retóricos aqueles gestos que interrompem a previsibilidade da 
narrativa sonora, através de elementos que proporcionam contradição, inversão, interrupção e negação 
da expectativa do discurso musical. 
8 Tipo de acompanhamento instrumental na música da região nordeste. 
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no registro grave do teclado, apresenta textura rarefeita favorecendo a dinâmica p em 
crescendo solicitada. Na 2a frase (c. 77-80) ocorre um adensamento da textura devido 
ao preenchimento harmônico na linha melódica e à mudança de registro para a região 
mediana do teclado com um aumento do âmbito (de 21 para 33 semitons)9. Ressalta-
se um dueto típico da música nordestina onde predominam intervalos de 6as diatônicas 
entre as vozes superiores de ambas as partes (c. 78-80). 

 

 

Fig. 4: Exposição 6 da Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga (c. 41-48) 

 

Fig. 5: Exposições 10 da Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga (c.73-80) 

A Exposição 11 (Fig.6) apresenta o tema b’, que se caracteriza pela 
complexidade dos gestos ornamentais (c.83-84; 87-88), e pela mudança de 
centricidade para dó (c. 85), na qual se desenvolve sua 2ª frase. A configuração em 
notas duplas e a alteração no direcionamento melódico da última articulação gestual 
(c.84) demandam mudança no padrão dos movimentos pianísticos, o que pode 

                                                           
9 Ao avaliarmos a densidade quantitativamente de acordo a teoria textural de Berry (1987, p.209-213), 
observamos que a densidade-compressão máxima da primeira frase é 0,095 (que equivale à densidade-
número de 2 notas dividida pelo âmbito de 21 semitons, na terceira semicolcheia do c.75) enquanto a 
densidade da segunda frase é 0,18 (obtida ao dividirmos as seis notas do evento pelo âmbito de 33 
semitons, na terceira semicolcheia do c.79). 
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prejudicar a fluência do discurso sonoro. A aplicação do movimento ársico10 através do 
impulso para o compasso subsequente possibilita eficácia no resultado do aspecto 
motor, bem como na realização dos elementos de expressão musical. As sequências em 
intervalos de 8ªs, as quais compõem os gestos ornamentais na m.e (c.88) antecipam a 
textura da Exposição 12 subsequente, o que enfatiza a percepção de um gesto de 
continuidade envolvendo as diferentes seções da obra.  

  

 

Fig. 6: Exposição 11 da Primeira Toccata Nordestina: de Júlio Braga (c. 81-88) 

A Exposição 15 (Fig. 7) apresenta o tema a na centricidade Mi. Cabe 
evidenciar o delineamento do contratema desenvolvido a partir do ‘gesto de 
reverberação’, que ajuda a manter a vitalidade rítmica do evento, a qual poderia ser 
minimizada devido à redução dinâmica. Isto se justifica em razão de um crescendo ser 
usualmente percebido como um accelerando e um diminuendo como um rallentando, 
pois essas associações são resultado da natureza psicológica da música, capaz de causar 
diferentes estímulos e informações (FIORILLO, 1997).  

 

 

 

Fig. 7: Exposição 15 da Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga (c. 113-119) 

Segue a 1ª frase do tema a, na Exposição 16 (Fig. 8), que reitera a textura 
em oitavas da Exposição precedente. A abrupta mudança dinâmica, reforçada pela 
fragmentação da 1ª semifrase de a (c.121-122) em oitavas distintas na região grave, leva 
o intérprete a imprimir no tema a uma atmosfera contrastante tanto em caráter quanto 

                                                           
10 Definido como direcionamento lateral do gesto físico através do impulso para a nota ou gesto musical 
subsequente (Schubert, 2014). 
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em sonoridade com o evento anterior (vide Fig. 6). Tal aspecto reforça a ideia de 
difterentes enfoques no discurso do personagem principal (tema a). A associação 
tímbrica com instrumentos de metal, mais precisamente tuba e/ou trombone, seria 
uma forma de buscar subsídios para o desenvolvimento dessa estratégia interpretativa.  
 

 

Fig. 8: Exposição 16 da Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga (c.121-128) 

Na exposição 17 (Fig. 9, c. 129-136), o compositor substitui o gesto dançante 
característico do tema c por sequências em acordes alternados entre ambas as partes. 
A esse novo padrão rítmico, que caracteriza o tema c’’, denominamos gesto de 
‘virtuosidade’, pois remete a expedientes inerentes às obras de compositores pianistas 
do século XIX, tais como Liszt, Thalberg, para citar alguns. Ressalta-se que as notas-
pedal no 1º tempo de cada compasso que perfaz a passagem da m.e. são definidas como 
gestos de propulsão. Tais gestos auxiliam na identificação dos agrupamentos 
sequenciais na m.d., os quais, por sua vez, favorecem a aplicação do “movimento 
ársico” na execução.  

 

 

Fig. 9: Exposição 17 da Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga (c. 129-136) 

As exposições 12 e 13 são complementares (Fig. 10-12), e se caracterizam 
pela alternância entre as primeiras e segundas frases dos temas a e d respectivamente, 
o que leva à intensificação do gesto dialógico. Determinados aspectos, conforme pode 
ser observado a seguir, fomentam a ideia de interação entre os eventos, em um 
processo dinâmico no qual a obra vai se desenvolvendo:  
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a) Alteração do curso do movimento melódico no final da 1a frase do 
tema a (c. 92), na Exposição 12, de movimento direto para 
movimento contrário, prenunciando a textura de sua 2a frase (c.97) 
na Exposição 13 (Fig. 10);  

b) Introdução de um ‘gesto prototípico especular’ no compasso inicial 
da segunda frase do tema a (Fig. 11, c. 97), ressaltando a simetria do 
desenho melódico entre m.d e m.e, na Exposição 13. Tal aspecto 
reforça a percepção dos gestos de impulsão e reversão na execução, e 
a necessidade da aplicação de diferentes impulsos energéticos 
criando nuanças diferenciadas no processo de condução sonora 

c) Significativa tensão dinâmica na 2ª frase do tema d, Exposição 13 
(Fig. 12, c.101 – 104), em razão do gradativo aumento intervalar na 
sequência de acordes da m. d., e  da introdução de 8ªs quebradas 
descendentes na m. e. Essas oitavas interrompem a inércia intrínseca 
à figuração em nota pedal, imprimindo um ganho de energia cinética 
que favorece o fluxo do movimento direcional para o registro grave, 
e prepara a entrada do tema c na Exposição 14 (Fig. 12, c.105 – 107), 
num caráter rítmico acentuado. 

 

 

Fig. 10: Exposição 12 e 13 da Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga (c.89-92; c.97-100) 

 

Fig. 11: Exposição 13 da Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga (c.97-100) 

 

 

Fig. 12: Exposição 13 e 14 da Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga (c.101-107) 
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Porém, esse compartilhamento de temas também pode ser observado 
através da sobreposição temática, em que o tema c variado — c’ — é sobreposto ao 
tema a, como observado na segunda frase da Exposição 9 (Fig. 13, c. 69-72). Ressalta-
se que, em razão da variação temática, a atmosfera enérgica promovida pelo padrão 
rítmico original do tema c na Exposição 6 (em miniatura na Fig.13) dá lugar a um 
ambiente lírico, que enfatiza a linearidade do desenho melódico de ambos os temas a 
e c’ contrapostos.  

 

 

Fig. 13: Exposições 9 e 6 da Primeira Toccata Nordestina de Júlio Braga (c.65-73; c.41-44) 

Considerações Finais 

A hierarquização dos quatro temas levando em consideração o número de 
suas reincidências confirma a proposta de se imprimir a esta tocata um viés narrativo 
que remete ao repente nordestino. 

A construção de uma estratégia interpretativa para a Primeira Tocata 
Nordestina de Júlio Braga, a partir de um diálogo entre diferentes personagens, 
favorece a criação de atmosferas contrastantes tanto em caráter quanto em 
sonoridades cooperando para a manutenção do dinamismo na execução da referida 
obra. A associação instrumental se revela eficaz como estratégia à ilusão de timbres 
sonoros no piano, e, no que se refere às tocatas nordestinas, pode atuar como 
coadjuvante no processo de sua condução.  

Uma das características desta tocata encontra-se na aplicabilidade de 
procedimentos que atuam como gesto unificador acentuando dessa maneira o aspecto 
moto perpetuo da obra, entre os quais consideramos: 1) a antecipação de mudança de 
textura; 2) compartilhamento de gestos musicais; 3) A reiteração dos quatro temas nas 
diferentes Exposições da tocata.  
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo o estudo do movimento Vento Solar, das Cartas 
Celestes XV (2009) para piano, escritas por Almeida Prado (1943-2010). Compostas por 18 obras, das 
quais 15 para piano, as Cartas Celestes são consideradas pelo próprio compositor uma das obras mais 
importantes de sua carreira. O trabalho apresenta um estudo da construção do movimento em questão, 
que emprega sobretudo a técnica da permutação de células motívicas, remanescente dos ensinamentos 
obtidos com o compositor Olivier Messiaen (1908-1992). Apresenta ainda algumas breves considerações 
para a execução pianística, buscando compreender o discurso musical e levantar soluções técnico-
interpretativas. 
 
Palavras-chave: Cartas Celestes. Almeida Prado. Piano. Práticas Interpretativas. 

Almeida Prado  

José Antônio de Almeida Prado (1943-2010) é considerado um dos mais 
importantes compositores brasileiros, tendo deixado um legado composicional que 
ultrapassa 600 composições. O compositor atravessou diferentes fases estéticas e 
costumava dividir sua produção artística em períodos, enfatizando, porém, que são 
interdependentes e passíveis de serem reagrupados diferentemente. Hideraldo Grosso 
(1997, p. 191) estabelece a divisão em sete fases: Fase da Infância (1952-1959); Fase do 
Nacionalismo (1960-1965); Fase Autodidata ou Atonal-livre (1965-1969); Fase de 
estudos na Europa com Boulanger e Messiaen (1969-1973); Fase da Ecologia, 
Astronomia, Fauna e Flora (1973-1983); Fase do Pós-modernismo ou Místico-religiosa 
(1983-1993); e Fase Tonal-livre (1993-2010).  

Na fase de estudos na Europa, Almeida Prado frequentou, em Paris, as 
classes de Nádia Boulanger (1887-1979) e Olivier Messiaen (1908-1992). Boulanger e 
Messiaen representavam, para os que buscavam aperfeiçoamento na França, o melhor 
de dois universos contrastantes: “a primeira era considerada formalista de feição 
acadêmica; o segundo, mais afeito às práticas não-ortodoxas, sem contar que houvera 
sido o mestre dos compositores de Darmstadt, como Stockhausen e Boulez.” (SALLES, 
2005, p. 187).  

A vasta produção de Almeida Prado abordou diferentes temáticas. Merecem 
destaque a temática ecológica, inspirada pela fauna e flora, e a astronômica, que mostra 
seu olhar sobre o céu do Brasil e inspirou a série de Cartas Celestes.  

Inseridas entre as obras mais importantes de sua carreira, as Cartas 
Celestes são um ciclo de dezoito obras, das quais quinze para piano solo. Resultantes 
de fecundos períodos e, em suas palavras, “responsáveis para um novo posicionamento 
[...] diante da utilidade da minha música” (PRADO, 1985: 2), nelas, Prado empregou 
de todas as formas imagináveis a exploração dos timbres e ressonâncias do piano. Sua 
maior inovação foi o uso do transtonalismo, procedimento nem tonal nem atonal 
adotado pelo compositor no qual sons são organizados por ressonâncias. 
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Cartas Celestes XV  

Compostas em 2009, as Cartas Celestes XV fazem parte do seu último 
período composicional, cuja característica principal é a total liberdade, realizando uma 
síntese de todos os períodos anteriores, adicionando material tonal livre e de 
multiplicidade de texturas e timbres. As Cartas Celestes XV: O Universo em expansão 
têm como tema central a formação e a expansão do universo e são divididas em seis 
movimentos: A Estrela GRB090423, Nebulosa do Esquimó, Constelação de Pictoris 
(Pintor) & Planeta Extra-Solar, Constelação da Ave do Paraíso (Avis Indica), 
Nebulosa Planetária NGC3195 e Vento Solar. O presente trabalho é focado no último 
movimento Vento Solar. 

Vento solar 

As Cartas Celestes foram baseadas no “Atlas Celeste” de Ronaldo Mourão, 
que serviu como referência essencial desde o primeiro volume. Por isso, iniciamos o 
discurso sobre este, o último movimento das Cartas Celestes XV, com a definição de 
Mourão para o termo, que é: 

Fluxo de partículas eletricamente carregadas que se constituem, em geral, de 
prótons e elétrons e que são emitidas permanentemente pelo Sol. Ela constitui 
o plasma interplanetário. O Sol ejeta, anualmente, cerca de 1013 de sua massa 
em forma de vento solar. No nível da órbita terrestre, a sua velocidade média 
é de 300 a 400km/s. A expressão vento solar foi usada pela primeira vez, em 
1958, pelo cientista norte-americano Eugene Newman Parker (1927-). O vento 
solar é responsável pelo fato das caudas dos cometas estarem sempre 
orientadas na direção oposta a do Sol. (MOURÃO, 1987, p. 836). 

O “Vento Solar” conclui as Cartas Celestes XV num movimento indicado 
"Contínuo, rápido" que pode ser dividido em duas seções: Seção I e Coda. 

 

 

Fig. 1 – A. Prado, Cartas Celestes XV, Vento Solar, compasso 1. 

A Seção I, que vai do compasso 1 ao compasso 5, é repetida três vezes 
sucessivamente mais rápidas e em crescendo, e baseada em cinco grupos de colcheias 
ininterruptas que utilizam os doze sons da escala cromática, material que será 
utilizado de diferentes formas organizacionais. 

O compasso 1 introduz os cinco grupos: 
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 Grupo A - grupo de sete notas sempre dispostas dessa maneira e na 
mesma altura, sem nenhum tipo de fracionamento. 

 Grupo B - grupo de seis notas que não sofrerá fracionamento, apenas 
deslocamento de oitavas. 

 Grupo C - grupo de oito notas. Tal como o grupo A, sempre dispostas 
dessa maneira e na mesma altura, sem nenhum tipo de 
fracionamento. 

 Grupo D - grupo de doze notas que pode ser subdivido em três grupos 
de 4 (D1, D2 e D3). Sofrerá omissão de subgrupos, inversão de 
direção e deslocamento de oitavas. 

 Grupo E - Grupo de sete notas que sofrerá, em apenas uma instância, 
omissão da última nota do grupo. 

 

Essas células motívicas, serão permutadas, repetidas, fracionadas, 
invertidas e combinadas de diversas maneiras e alturas. De acordo com Gubernikoff, 
esta técnica é remanescente dos seus estudos com Olivier Messiaen em Paris, que 
deixaram profundas marcas em sua obra. Prado e a geração de discípulos que o 
sucedera estavam interessados nas técnicas de escrita automática, através da repetição 
e permutação de células motívicas.  

As ideias de limitação, de não infinitude, podem ser encontradas em vários 
aspectos da obra de Messiaen e foram formalizadas principalmente nos modos 
de transposição limitada e nos ritmos não retrogradáveis. Do ponto de vista 
da lógica composicional, esta concepção contribuiu para a criação de um 
universo musical de caráter estático e circular, baseado na permutabilidade 
dos elementos. A aplicação desta permutabilidade limitada a outros 
parâmetros do som, as durações e as intensidades, além das alturas, como 
havia feito o dodecafonismo, redundaram nos diversos tipos de serialismo 
integral dos anos 50. (GUBERNIKOFF, 1998-1999, p. 187) 

Esta ideia de não infinitude pode ser encontrada no movimento “Vento 
solar”, através da repetição da Seção 1 e sua aceleração, que cria um caráter circular, 
como um vórtex que levará, através da Coda, à desintegração do som após o cluster 
final.  

Baseados nos cinco grupos da Fig. 1, teremos as seguintes repetições 
diferenciadas: 

1. A + B + C + D + E 

2. A + B + C+ D1 + D2 + B + D3 + D + D + D 

 

D1  e D2 referem-se aos dois primeiros grupos de 4 notas do grupo D, que 
pode ser dividido em três. O último grupo, D3, só é tocado após a repetição do grupo 
B, levando em seguida à repetição de todo o grupo D (D1 + D2 + D3) três vezes. 

 

3. Combinação de A repetido dez vezes na mão direita com a seguinte 
estrutura na mão esquerda: E com deslocamento de uma colcheia e 
omissão da última colcheia + B + B + B + B + B + B uma oitava acima 
+ B duas oitavas acima + D1 + D1 

4. D3 retrógrado + D2 + D3 retrógrado + D2 + C + E retrógrado + D1 
retrógrado e uma oitava acima + B + D retrógrado + D retrógrado + 
C + E 
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A divisão proposta acima é apenas uma maneira de tentar organizar o 
material sonoro do movimento, não sendo portanto uma sugestão interpretativa. Não 
há fórmula de compasso e a indicação de "Contínuo, rápido" requer uma execução 
estritamente sem interrupção ou qualquer tipo de fracionamento. Há que se ter 
cuidado com o pedal para que o acúmulo de reverberação não implique num crescendo 
desproporcional antes do pedido. 

 

 
Fig. 2 – A. Prado, Cartas Celestes XV, Vento Solar, compasso 6.            

 

Para realizar o crescendo e o accelerando pedidos com a repetição das três 
páginas, é necessário controlar o peso da mão a ser colocado, que será gradativamente 
maior. Porém, o peso aplicado na região aguda e na região grave será diferente, 
devendo ser mais leve na região grave a fim de se obter o controle do crescendo. 

A curta Coda (Fig. 2) é a culminação da repetição dessas três páginas em 
crescendo e accelerando. A Coda repete na mão direita o acorde si7 bequadro - fá6 
sustenido - mi6 natural e dó6 bequadro, enquanto a mão esquerda percorre todo o 
teclado numa escala cromática ascendente até atingir o topo com as notas lá5 sustenido 
- dó5 sustenido, ré5 sustenido - sol5 sustenido, quando então serão repetidas inúmeras 
vezes, formando um cluster sonoro. 

Há duas versões para o final. A primeira versão solicita uma breve 
pausa após o cluster e encerra com quatro acordes, terminando com o acorde de Si 
Maior. Este é um exemplo típico da última fase de composição de Almeida Prado, que 
é extremamente livre. Ou seja, ele toma a liberdade de sair de um cluster para acordes 
que serão guiados para uma tonalidade distinta. 

Na versão ossia, o intérprete poderá terminar a obra com a repetição 
somente do cluster, adicionando o si6 natural à mão direita. 
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É interessante notar que outros volumes das Cartas Celestes já haviam 
utilizado finais em acordes tonais. Optaremos por exemplificar com o volume XIV, por 
ser o que precede a obra estudada. Este volume termina com um movimento intitulado 
“Constelação de Carina – Valsa em Luzes”, no qual uma rica variedade de texturas 
parece navegar para uma síntese da obra, um ponto final quando ouvimos, em meio a 
glissandos, oitavas, acordes e cromatismos, uma cadência de proporções Lisztianas em 
Lá Maior.  

Ao executarmos ou ouvirmos o ciclo de maneira ininterrupta, pensamos ser 
imprescindível optar pelo final em Si Maior nas Cartas Celestes XV, a fim de instaurar 
sua relação com os outros volumes. Se a execução da obra é feita de maneira individual, 
ambos funcionam de maneira satisfatória. 

 

 

Figura 3 – A. Prado, Cartas Celestes XV, Vento Solar, compassos 7-11.                                       

 

Figura 4 – A. Prado, Cartas Celestes XV, Vento Solar, final ossia. 

Considerações Finais 

As observações analíticas, nomeadamente a técnica de permutação 
empregada na primeira seção do movimento em questão e uso do tonal livre na Coda, 
levou a sugestões técnico-interpretativas apresentadas no decorrer deste trabalho que 
contribuíram para a construção da performance do movimento, dando ao intérprete 
um conhecimento mais amplo das possibilidades do instrumento e de seus timbres, 
como também contribuindo para a concepção mais íntima da obra e uma execução 
sólida e bem estruturada.  
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Fig. 4 – A. Prado, Cartas Celestes XIV, Constelação de Carina – Valsa em Luzes, última página. 
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no Brasil – 1970-1980. 1. ed. Saõ Paulo: Editora Unesp, 2005. 
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situação e novas direções 
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Resumo: Estudos que abordam motivação em música, no Brasil, são um acontecimento recente e que 
tem atraído, a cada ano, mais colaboradores. Investigações sobre motivação ocorrem, pelo menos, desde 
o início do século passado — às vezes sob outras nomenclaturas — em áreas como psicologia, 
administração e economia. Mais recentemente, o tema ganhou importância no campo da educação, 
resultando em avanços da pesquisa em educação musical. Tem-se notado que o conhecimento dos 
fatores que promovem (ou despromovem) a motivação pode contribuir para melhorar o desempenho 
dos estudantes. No caso do performer não há razão para não se acreditar que os resultados obtidos na 
pesquisa com estudantes, de modo geral, também se apliquem às atividades performáticas, sobretudo 
nos trabalhos de preparação. O objetivo do presente artigo é apresentar um panorama, mesmo que 
parcial, do que se tem pesquisado no Brasil sobre motivação, particularmente em performance musical. 
A pesquisa considerou, até seu estágio atual, a literatura dedicada aos estudos da motivação em 
educação musical, cognição musical, psicologia da música, performance e áreas afins.  
 
Palavras-chave: motivação; performance musical; cognição musical. 

Introdução 

A motivação é um conceito que em diferentes níveis de compreensão, 
encontra-se difundido no conhecimento médio de uma pessoa. Entendemos o que isso 
significa naturalmente, sem grandes aprofundamentos conceituais. Existem já há 
algum tempo, no entanto, pesquisas direcionadas a compreender dos pontos de vista 
conceitual, prático e outros, as razões que geram e ordenam o comportamento 
motivacional das pessoas. Percebeu-se que compreender as questões fundamentais 
inerentes a esse elemento psicológico poderia auxiliar na resolução de uma série de 
questões que fazem parte do cotidiano humano. Estas pesquisas, tradicionalmente se 
sobressaíram em áreas que lidam com a gestão de pessoas. Recentemente tem atraído 
particular atenção de educadores em todo o mundo.  

Na realidade brasileira, atualmente, os estudos que abordam as questões da 
motivação, tem se concentrado em estudar problemas relativos ao ensino e 
aprendizagem. A área de música vem seguindo a mesma tendência, e com muito 
sucesso. É uma campo que aos poucos está adquirindo um vocabulário próprio, com a 
figuração constante de alguns autores e surgimento de novos colaboradores, como 
poderá ser observado aqui. Araújo e Ramos (2015) desenvolveram um belo (e inédito) 
trabalho que passeia pelas principais questões que envolvem Motivação e Emoção, 
onde se pode encontrar um pouco sobre tudo o que vem sendo produzido no país.  

Para a realização deste trabalho, foi feito uma revisão em alguns dos 
principais meios de divulgação de pesquisas em música no Brasil. Foram consultados 
os periódicos brasileiros Per musi, Opus, Música Hodie, Percepta e ABEM, os anais 
dos seguintes eventos: ANPPOM, SEMPEM, SINCAM, SIMPOM e ABEM, além de 
dissertações e teses defendidas nos cursos de pós-graduação (mestrado acadêmico e 
doutorado) em música (e cursos de artes com equivalência) entre os anos de 2005 e 
2015, período em que foi possível constatar notável ocorrência de trabalhos cuja 
temática envolve questões da motivação.   

As primeiras pesquisas brasileiras que abordam a motivação em música, até 
onde foi possível investigar, datam de meados dos anos 2000. Não cabe aqui atribuir 

mailto:eduardotorres@ufrj.br
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pioneirismo a nenhum destes, mas a todos enquanto processo de construção de bases 
referenciais. Sob pretexto de ilustrar o quanto preocupações relativas à motivação são 
latentes e carentes de embasamento, recorri a um interessante trabalho publicado em 
1991 pela revista Opus, pelo violinista e regente Fredi Gerling, intitulado Pesquisa e 
música – Motivação e Posicionamento, onde o autor tece uma reflexão sobre a 
interação entre o público e o músico de modo geral, incluindo todas as classes 
envolvidas (compositores, instrumentistas, educadores, teóricos, etc). Três passagens 
chamam atenção aqui: “A preocupação com a interação artista – público é motivo de 
reflexões e angústia de todos os músicos (...)”, “Quais seriam os motivos que levam um 
público leigo a idolatrar artistas que os profissionais da área consideram destituídos de 
valor artístico?” (p. 81) e “Aqui teríamos uma resposta para a motivação que compele 
o artista a buscar formas de comunicação com o público” (p. 82). O que torna essas 
passagens interessantes é a demonstração de que, questões da motivação de ordem 
prática provocaram, possivelmente de forma não consciente, a reflexão de um músico 
com prestígio profissional no meio artístico brasileiro. No entanto, como se verá 
adiante, somente a partir do ano de 2007 começaram a ser publicadas pesquisas 
consistentes, cujas reflexões eram centradas sobre as motivações e seus referenciais 
teóricos tradicionais.  

Neste trabalho pretendo tornar evidente de que modo a compreensão dos 
fatores envolvidos na motivação podem influenciar a atividade do músico de 
performance. Num primeiro momento, serão apresentadas publicações que 
representam os estudos em motivação como um todo, através dos meios de divulgação 
já declarados (periódicos, etc). Em seguida serão tecidos argumentos que defendem o 
desenvolvimento de pesquisas do gênero. 

A literatura brasileira publicada sobre motivação em performance: anais 
e periódicos 

De acordo com as condições oferecidas para essa pesquisa, do total de 
trabalhos, foram 16 publicações dentre os periódicos, conforme a Tabela 1, e 78 
publicados nos anais dos eventos selecionados, conforme a Tabela 2. Do total destes 
94 trabalhos sobre motivação, no entanto, somente sete (cerca de 8%) são referentes a 
questões relativas à performance propriamente, sendo todo o restante referente àquilo 
que é considerado, nos termos desta pesquisa, Ensino e Aprendizagem de música, o 
que inclui todas as situações onde há algum tipo de relação vertical em oposição a uma 
situação unilateral¸ bilateral ou plurilateral, em relação a tomada de decisões do 
trabalho que é proposto. Ou seja, dentro do ambiente universitário, na educação 
básica, ou no ensino de um instrumento musical, por exemplo, há em geral, um 
conteúdo programático definido e uma relação de “desigualdade” entre autoridade e 
discípulo(s). Enquanto que, em relação à performance, se entende àquele que dispõe 
de qualidades de independência no desenvolvimento de suas habilidades, e cuja 
relação, no âmbito profissional por exemplo, se dá através da divisão do trabalho, das 
responsabilidades e, dependendo do trabalho performático, da tomada de decisões.  
Tomando como ilustração King (1995) em relação aos “Fatores sociais” de um músico 
de conjunto, esta considera que: 

O aspecto mais importante a ser considerado é a liderança, porque todo grupo 
precisa ao menos de um líder.  Alguns são designados, assim como os regentes 
de uma orquestra, enquanto outros surgem sem serem eleitos (por exemplo, 
um membro mais autoritário num quarteto de cordas). Os fatores que 
influenciam na escolha do líder incluem as personalidades dos músicos, a 
música e o estereótipo social. (p. 176) 
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Dos trabalhos publicados nos periódicos, apenas dois abordam questões da 
performance: um referindo-se a posição do regente de coros (FUCCI-AMATO e NETO, 
2009) e outro em relação a questões motivacionais de uma orquestra (KOHTE et al, 
2012). Estes últimos, realizaram um estudo com a finalidade de identificar possíveis 
fatores determinantes à motivação no desenvolvimento do trabalho de uma orquestra 
semi-profissional da região sul do Brasil. Um dos pontos de destaque reside na crítica 
à ausência de suporte teórico que pudesse auxiliar essa avaliação. O estudo considerou 
um questionário elaborado por Ferreira e outros (2006).1 Os resultados dessa pesquisa 
deram dados interessantes, identificando como fortes propulsores motivacionais: 1) 
“realização”, 2) “poder dentro da orquestra” e 3) “desenvolvimento das atividades 
profissionais relacionadas com a organização do trabalho” (p. 102).  

Ressalto ainda outros dois trabalhos publicados pela revista Opus em 
diferentes ocasiões. Fucci Amato (2007) desenvolveu um artigo sobre as questões 
educativas e sócio-culturais do canto coral, tendo como uma de suas preocupações 
centrais compreender a motivação como um importante componente na qualidade do 
envolvimento dos coralistas com o trabalho que desenvolvem. Há razões para crer que 
semelhante trabalho tenha sido apresentado no congresso da ABEM de 2005, ao qual 
desafortunadamente não tive acesso na data de conclusão desta etapa da pesquisa 
conforme mostra a Tabela 2. Caso confirmado reforça o ineditismo deste trabalho, 
sendo um dos primeiros a abordar, conscientemente, a questão da motivação em 
música no Brasil. O outro é de Cunha e Campos (2013). Nesta pesquisa os autores 
investigaram as relações entre estudantes, seus familiares e escola, e como essas 
relações afetam positivamente a motivação para estudar música. Ambos, nos termos 
desta pesquisa, se enquadram em ensino e aprendizagem de música.  

 

 

Sobre os anais, dos cinco trabalhos sobre performance destacado, evidencio 
duas pesquisas: 1) Ramos e outros (2014) em relação à escuta, mais especificamente, 
se esta pode ser influenciada do ponto de vista motivacional de acordo com a 
expressividade de uma performance, o que se mostrou válido, nesse estudo ao menos 
e 2) Bezerra (2015) que realizou um estudo sobre a ocorrência do chamado “estado de 
fluxo” proposto por Mihaly Csikszentmihaly (1999)2 durante a prática do piano e 

                                                           
1 FERREIRA, A.; DIOGO, C.; FERREIRA, M.; VALENTE, A. C. Construção e validação de uma Escala 
Multi-Factorial de Motivação no Trabalho (Multi-Moti). Comportamento Organizacional e Gestão, v. 
12, n. 2, p. 187-198. 
2 CSIKSZENTMIHALY, M. A descoberta do fluxo: Psicologia do envolvimento com a vida cotidiana. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 
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tentou elucidar o modo como ocorreria o reconhecimento desse estado por parte do 
pianista. No caso, a autora se colocou na condição de sujeito da pesquisa. Através de 
uma série de artifícios implicados sobre o estudo de uma obra que preparava para o 
recital de conclusão do curso de mestrado, da atribuição de categorias e análise desses 
dados a autora concluiu que algumas estratégias adotadas no estudo de seu 
instrumento podem desencadear o estado de fluxo, que o “grau de consciência” pode 
oscilar em razão de ordens afetivas, físicas e ambientais, e outras diversas conclusões 
importantes. Esse estudo pode oferecer reflexões inestimáveis a um pianista e músicos 
de performance, de modo geral, para melhorar a qualidade do envolvimento de seus 
respectivos processos de preparação da performance, além de oferecer embasamentos 
de ordens teórica e prática para tal.  

Há, guardadas as devidas proporções, uma extensa lista de trabalhos que 
abordam o ensino e aprendizagem da música, conforme sugerido no princípio deste 
trabalho, como em Araújo e Pickler (2008), que investigam os dispositivos 
motivacionais que dirigem as práticas de estudantes de música enquanto fator que 
propicia a “experiência de fluxo”, ou “estado de fluxo” (CSIKSZENTMIHALY, 1999), já 
citado anteriormente. Pizzato e Hentshcke (2009), averiguaram os níveis de interesse 
em relação à níveis de: competência, dificuldade e esforço para o estudo de música na 
escola. É um estudo extenso e que tece reflexões muito pertinentes, a respeito do ensino 
de música na educação básica. Condessa (2010) estudou a motivação de alunos de 
música para continuar os estudos fora do ambiente escolar. Medeiros e Severo (2009) 
desenvolveram um trabalho com finalidade de retratar, do ponto de vista motivacional, 
o perfil de graduandos em percussão pela UFPB.  

 

 

Além destes trabalhos aqui mencionados, há uma extensa lista deles, o que 
não caberia aqui representar a todos, visto o caráter ilustrativo que esses tem em 
demonstrar, via de regra, as principais temáticas, autores e fundamentos que tem, 
constantemente, sido alvo de profundas investigações. 

Dissertações e Teses defendidas 

Até onde foi possível, foi foram identificados 2081 trabalhos defendidos 
entre os anos de 2005 e 2015, dentre os quais apenas 15 explicitamente sobre 
motivação, conforme a Tabela 3.  
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Araújo (2014) e Fagundes (2014) abordaram, respectivamente, a motivação 
de alunos do curso de licenciatura em música das universidades UERN, UFRN, UFPB 
e UECE, de um total de 380 participantes; e os processos motivacionais de um grupo 
de teatro da UERN, ambas pesquisas amparadas pela “Perspectiva da (Teoria da) 
Autodeterminação”, que tem entre seus principais colaboradores, os norte-americanos 
Richard Ryan e Edward Deci.  

Albuquerque (2011) realizou um estudo a partir de cinco adultos estudantes 
de piano na cidade do Recife, cuja finalidade era conhecer as motivações desses alunos 
para buscar essas aulas de piano. Illescas (2008) por sua vez, realizou uma investigação 
a partir do estudo de piano por crianças, buscando compreender os processos 
motivacionais que direcionam essa prática.  

Pela UFPR, foram defendidas cinco dissertações. Figueiredo (2010) 
desenvolveu um estudo pelo viés da perspectiva da autodeterminação sobre a 
motivação dos estudantes do curso de bacharelado em violão de uma instituição de 
ensino superior de música do Paraná. Cavalcanti (2009) realizou um estudo com 
instrumentistas, estudantes do ensino superior de música, com a finalidade de 
identificar suas crenças de auto-eficácia. Gonçalves (2013) pesquisou as crenças de 
autoeficácia dos alunos do curso de percepção de uma instituição de ensino superior 
de Curitiba. Rosa (2015) realizou uma pesquisa sobre a motivação de adolescentes para 
estudar violão na cidade de Curitiba, referenciado pela teoria do fluxo, realizou um 
levantamento cujo questionário foi respondido por 34 adolescentes em idades 
variadas. Silva (2012) por sua vez, estudou a motivação de professores (as) particulares 
de piano da cidade de Curitiba, embasada pela teoria social cognitiva desenvolvida por 
Albert Bandura, visando entre outras, averiguar as situações que exercem influencia 
sobre as crenças de autoeficácia desse(a) professor(a) e a relação entre os níveis dessa 
autoeficácia com a fase em que o docente se encontra de acordo com a classificação 
estabelecida por Michäel Huberman.  
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Na UFRGS, ao todo foram defendidas quatro dissertações sobre o tema e 
duas teses. Cereser (2011) estudou as crenças de autoeficácia de professores de música 
para atuar na educação básica, através de um instrumento denominado Escala de 
Autoeficácia do Professor de Música. Ribeiro (2013) estudou a motivação em aulas de 
violão a distância, veiculadas através da internet, no curso de licenciatura da UFRGS, 
embasado teoricamente pela teoria da autodeterminação. Há seguramente 
pouquíssimos casos de estudos sobre o ensino de música a distância atualmente na 
academia. Pfützenreuter (2013) desenvolveu um interessante estudo sobre a 
experiência do fluxo de guitarristas que jogam um game intitulado “Rocksmith”. Vilela 
(2011) realizou um trabalho sobre o currículo escolar, cujo interesse é focado sobre o 
valor atribuído por alunos em idade escolar e suas motivações para aprender música. 
Já Condessa (2011) investigou a interatividade entre fatores subjetivos e ambientais 
motivadores ao estudo da música por alunos, fora do ambiente escolar. Por fim, Cernev 
(2011) amparou-se sob a teoria da autodeterminação para estudar a motivação de 
professores de música da educação básica. 

Possíveis contribuições do aspecto motivacional para a atividade 
performática 

Beatriz Ilari, no prefácio de Estudos sobre motivação e emoção em 
cognição musical (ARAÚJO e RAMOS, 2015), dá algumas pistas sobre a questão inicial 
desta seção:  

É certo que tocar um instrumento exige muito esforço e trabalho. Mas o que 
faz com que alguns indivíduos persistam por mais tempo, investindo uma 
quantidade imensa de recursos pessoais e financeiros? Esse é um enigma que 
os estudiosos da motivação (...) vem tentando resolver. (Prefácio) 

 

Não há dúvidas sobre a complexidade do trabalho performático. 
Independentemente do grau de independência, prestígio ou experiência, o músico de 
performance é alguém que deve estar em constante processo de preparação. Horas 
exaustivas de estudo, ensaios, despesas e a vida, comum à qualquer cidadão. Esse 
processo de preparação, não é por acaso, ele existe por uma motivação, que, de acordo 
com Ryan e Deci (2000) podem ser de ordem Intrínseca ou Extrínseca. A Teoria da 
Autodeterminação, caracteriza a motivação sob três aspectos “gradativos” tipos, que 
vão desde a falta de motivação, pela motivação extrínseca a intrínseca. Nas palavras 
de Reeve (2006), “As pessoas experimentam a motivação intrínseca porque têm 
necessidades psicológicas dentro de si mesmas”, enquanto que uma motivação 
extrínseca “(...) surge das consequências e dos incentivos ambientais”. (p. 84-85) 

Sendo capaz de reconhecer e de promover em si e/o no caso da música 
praticada em conjunto, nos outros, quais os fatores que motivam cada um, é possível 
promover profundas e significativas mudanças no trabalho deste(s) performer(s). 
Retornando ao exemplo de King (1995) do quarteto de cordas, quais as motivações do 
membro mais autoritário? E as motivações dos outros componentes, que se impõe à 
sua liderança? Caso haja conflito entre as motivações desses músicos, isso não poderá 
gerar uma instabilidade na qualidade do trabalho deste quarteto? Reconhecer essa 
relação conflituosa possivelmente poderia, ao menos temporariamente, despertar em 
seus componentes, diferentes motivações voltadas para promover mudanças no(s) 
comportamento(s) de seu(s) membro(s).   

Há ainda muitas outras questões envolvidas no trabalho performático. O 
músico de performer, deve ser capaz de se auto-avaliar, automonitorar e de crer na 
própria auto-eficácia, conforme sugere Reeve (2006) sobre a teoria da auto-eficácia 
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(Bandura). “Se, enquanto eu estiver agindo, as coisas começarem a dar errado, terei 
condições de lidar com esses reveses e resolver o problema?” (p. 147). Fechando o ciclo, 
o trabalho desenvolvido por Bezerra (2015) constatou que enquanto não tinha 
segurança do que estava tocando, não foi capaz de atingir o estado de fluxo. Ou seja, 
todas as questões que tem ocupado os pensamentos dos pesquisadores da motivação, 
tem sua razão de ser, e não por acaso tem ocupado. No caso da performance em 
especial, até que se realizem um volume razoável de estudos empíricos, será difícil 
prever o alcance que pesquisas nesse sentido podem oferecer de contribuição para o 
músico de performer e outros a quem possam interessar, que vá além do 
autoconhecimento e da possibilidade de, através das ferramentas (motivação 
extrínseca), de modo instrumental, encontrar respostas a questões que 
tradicionalmente encontram-se calcadas em conhecimentos subjetivos, 
invariavelmente  desprovidos de verdade. Ou seja, há atualmente mais perguntas do 
que respostas.  

Considerações finais 

Conforme foi possível constatar, existem muitas perguntas acerca de fatores 
e processos que influem sobre a motivação e, cada vez mais, se tem buscado respostas 
que confortem estes questionamentos.  

As pesquisas sobre motivação em música, de modo geral, têm ganhado 
terreno, mas ainda são extremamente setorizadas, invariavelmente em prol do ensino 
e aprendizagem, conforme foi defendido aqui. Ainda assim, comparativamente com 
áreas mais tradicionais de pesquisas em música, estas ainda representam 
percentualmente, sobretudo na produção de dissertações e teses, um campo quase 
inexistente. Para se ter uma idéia, o volume de dissertações e teses defendidas sobre 
motivação em música no Brasil, corresponde a apenas 0.72% do total, e deste total, 
nenhum destes – até o presente – se aventurou em averiguar questões que envolvam 
motivação e performance fora do ambiente de ensino e aprendizagem. O 
desenvolvimento de pesquisas que resultem nesse modo de produção acadêmica é, 
portanto, o que torna pesquisa como estas inéditas e cada vez mais necessárias. 
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Resumo: O presente trabalho aborda a voz lírica, especificamente no âmbito operístico, em duas 
diferentes abordagens técnicas históricas, quase excludentes entre si, e seus possíveis impactos durante 
a performance. Trabalharemos, durante nossa reflexão, com três conceitos-chave que buscam elucidar 
a abordagem técnica da voz durante a performance através da compartimentalização de seus principais 
fundamentos, sendo eles gola aperta, respiração e texto. Visando uma melhor compreensão da 
aplicação de tais conceitos na performance musical, permearemos, como forma de investigação, 
aspectos anatomofisiológicos, embasados em bibliografia e registros fonográficos selecionados. 
 
Palavras-chave: Performance musical, expressão musical, técnica vocal, canto lírico. 

 

Introdução 

Durante sua história, iniciada na Itália há cerca de quatro séculos, a ópera 
se consolidou como uma forma de arte plural, fruto da convergência da música, do 
teatro e da dança (RIDING; DUNTON-DOWNER, 2010, p. 15) e afirmou a voz lírica 
como uma das principais referências de expressão musical. Um exemplo está no termo 
cantabile, oriundo do verbo italiano cantare, cunhado no início do século XVIII1 e 
amplamente utilizado como recurso de expressão na música instrumental. Podemos, 
inclusive, associar à emoção gerada pelas vozes líricas o êxito do gênero operístico, 
como afirmado por Carolyn Abbate e Roger Parker: 

Exatamente por ser uma experiência tão difícil de se expressar com palavras, 
as emoções despertadas quando se ouvem as vozes da ópera podem ser 
imensamente poderosas e levar a sentimentos de devoção que pareceriam 
irracionais aos outros, os insensíveis à ópera. É importante ter essa extrema 
devoção em mente, porque sem isso a história da ópera e de como ela se 
comunica pode parecer inexplicável. (ABBATE; PARKER, 2015, p. 28). 

Somente a beleza das vozes, no entanto, não basta para sustentar todo um 
gênero. Conforme Reynaldo Hahn, a verdadeira beleza do canto lírico se consiste na 
perfeita união entre a melodia e o texto (HAHN, 1990 p. 27), confirmando a 
multiplicidade do gênero e revelando para o performer a necessidade adicional de um 
enfoque extramusical na construção da sua interpretação. Assim sendo, visando um 
melhor entendimento da importante relação entre a música e o texto para o canto 
lírico, subdividiremos esses dois aspectos em três conceitos: gola aperta, literalmente 
“garganta aberta”, respiração e texto. Em gola aperta e respiração, analisaremos 

                                                           
1 HARPER, Douglas. Cantabile (adj). In: Online Etymology Dictionary. 2001. Disponível em: 
<http://www.etymonline.com/index.php?term=cantabile%09&allowed_in_frame=0>. Acesso em: 
21/01/2016. 
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aspectos técnico-musicais e suas aplicações em duas diferentes abordagens técnicas de 
canto lírico, sendo elas a antiga escola italiana (BLOEM-HUBATKA, 2012) e a escola 
norte-americana (MILLER, 2004), iniciada por Henry Holbrook Curtis. No conceito 
texto, investigaremos a relação música-texto embasada no prévio estudo da técnica e 
seu impacto na concepção da performance do canto espressivo. 

Garganta aberta: uma breve descrição do mecanismo  

Ao longo da história, a técnica vocal2 vem sofrendo constantes adaptações 
às exigências estéticas de cada época e região geográfica. Uma particularidade da 
mudança ocorrida entre o final do século XIX e o início do século XX é o fato de existir 
ampla documentação, tanto bibliográfica quanto sonora. Não faremos juízo de valores 
em relação ao ideal estético proposto pelas diferentes abordagens técnicas. Evitaremos 
ao máximo, como proposto por Johan Sundberg, adotar “a terminologia vocal 
geralmente usada no contexto do ensino do canto, uma vez que os termos utilizados 
nesse contexto aparentemente não significam a mesma coisa para todos” 
(SUNDBERG, 2015, p. 21).  

De acordo com Manuel Garcia, importante professor de canto da antiga 
escola italiana e idealizador do laringoscópio, o “mecanismo empregado no canto é 
uma ação combinada de quatro conjuntos de órgãos [pulmões, laringe, faringe e órgãos 
da boca], os quais, embora atuem simultaneamente, possuem funções particulares e 
independentes” (GARCIA, 1924, p. 3)3. Os referidos órgãos constituem o sistema 
fonador, composto, em definição de Sundberg, em três partes: “o sistema respiratório, 
as pregas vocais e as cavidades de ressonância, que incluem as cavidades do trato vocal, 
a cavidade nasal e outras cavidades da face” (SUNDBERG, 2015, p. 25). Portanto, 
podemos concluir, a partir da afirmação de Sundberg de que “as propriedades da voz 
dependem em parte das características morfológicas do sistema fonador, e, em parte, 
do modo como ele é utilizado” (SUNDBERG, 2015, p. 21), que, apesar de gerada na 
laringe, onde estão situadas as pregas vocais, a voz sofre influência de todo um sistema 
até tomar sua forma final (CURTIS, 1914, p. 15). 

Por ora, atribuiremos o conceito de garganta aberta a aspectos fisiológicos 
da laringe, especificamente na atividade da sua musculatura extrínseca, cientes de que 
para a produção efetiva da voz, são necessárias contrações, em conjunto, dos músculos 
laríngeos intrínsecos e extrínsecos (PETER; PINHO, 2001, p. 171), sendo a 
musculatura extrínseca responsável pelos movimentos das cartilagens laríngeas e a 
musculatura intrínseca responsável pelos ajustes mais finos das pregas vocais (PETER; 
PINHO, 2001, p. 166). Corroboramos nossa atribuição no fato de os músculos infra-
hióideos (esternotireóideo, esternoióideo, tireoióideo e omoióideo) serem os 
responsáveis pelo abaixamento de toda a estrutura laríngea e pela ampliação da região 
glótica (o espaço entre as pregas vocais é chamada glote)4, sendo o esternotireóideo o 
músculo de maior atuação na expansão da região glótica e agindo como fixador da 
laringe, prevenindo sua elevação durante o canto (PETER; PINHO, 2001, p. 171).  

Com base nos fatos supracitados, podemos afirmar que a garganta aberta 
é uma referência direta ao abaixamento da laringe e, por consequência, à ampliação da 
região glótica, direcionando-nos para uma breve análise do Tratado Completo sobre a 

                                                           
2 Consideraremos “técnica vocal” como o estudo e a forma de utilização do aparato vocal. 
3 “The mechanism employed in singing is the combined action of four sets of organs [the lungs, the 
larynx, the pharynx and the organs of the mouth], which, though they act simultaneously, have each 
their peculiar and independent functions”. Tradução nossa, a menos que explicitado. 
4 “The space between the two halves of the valve [vocal folds] is called the glottis”. (VENNARD, 1967, 
p. 37). 
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Arte do Canto5, de Manuel Garcia (Fig. 01), no qual, dentre inúmeros conceitos 
trabalhados (como a definição de registros vocais), é abordada a importância do 
posicionamento da laringe e seus impactos na emissão vocal. Observa-se que grande 
parte das ideias contidas nessa obra ainda é válida (AUSTIN, 2010, p. 213). 

 

Fig. 1 – Ilustração de Manuel Garcia utilizando o laringoscópio (GARCIA, 1894, p. v). 

Último grande professor da antiga escola italiana (BLOEM-HUBATKA, 
2012, p. 7), Garcia, reconhecido pelo alto nível artístico e de habilidade técnica obtidos 
pelos seus alunos, combina em seu Tratado as tradições do bel canto (termo 
primeiramente usado em referência ao soprano Adelina Patti)6 com a pesquisa 
científica (PASCHKE, Donald V. In: GARCIA, 1984). Para Garcia, o objetivo do estudo 
do canto é tornar a voz impecável na sua entonação, firme, vigorosa, flexível, extensa e 
livre de falhas. Também é imprescindível ensinar ao aluno a arte da fraseologia 
musical, de forma a familiarizá-lo com diferentes estilos e desenvolver sua 
expressividade (GARCIA, 1894, p. 1).  

Acerca da construção da voz durante o estudo, Garcia adverte, em um 
primeiro momento, sobre o caráter extremamente danoso de se treinar vozes graves 
como agudas, afirmando que o estudo deve desenvolver as qualidades naturais da voz, 
sem alterar sua extensão natural (GARCIA, 1984, p. 6). Toda voz, segundo Garcia, é 
naturalmente composta por três registros (registro de peito, registro médio7 e registro 
de cabeça), descritos como  

Uma série de sons consecutivos e homogêneos, do grave ao agudo, produzida 
pelo desenvolvimento de um mesmo mecanismo, cuja natureza se difere 
essencialmente de uma outra série de sons igualmente consecutivos e 
homogêneos, produzida por outro mecanismo. Todos os sons pertencentes a 
um mesmo registro são, por consequência, de mesma natureza, 

                                                           
5 Traité Complet de l’Art du Chant. Paris: Brandus et Cie., 1840. 
6 “[...] indeed the term bel canto was first generally used in connexion with her [Adelina Patti] singing”. 
(SCOTT, 1977, p. 21). 
7 Manuel Garcia, por julgar o registro médio mais velado em relação aos demais, utiliza a denominação 
falsetto ou fausset nas primeiras edições de suas obras. Ex.: GARCIA, 1847. 
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independentemente das modificações de timbre e de energia sonora que 
possam ocorrer. (GARCIA, 1847, p. 6)8. 

O registro de peito, equivalente à região grave da voz, possui maior poder 
sonoro em relação ao registro médio, requerendo maior contração das pregas vocais, 
facilmente obtida pela fonação da vogal [i]; enquanto o registro médio, correspondente 
à região central da voz, é considerado o mais velado dos três registros, despendendo 
maior quantidade de ar. O registro de cabeça (voz mista ou mezzo petto, para as vozes 
agudas masculinas) refere-se à região aguda da voz (GARCIA, 1856, p. 6). 

Manuel Garcia sugere o treinamento da voz a partir do desenvolvimento do 
registro de peito, avançando para os outros registros gradualmente. Garcia também 
frisa que tanto o registro de peito quanto o registro médio devem ser emitidos com toda 
a energia possível de forma a equalizar e aprimorar o rendimento da voz em sua 
extensão (GARCIA, 1924, p. 8). O mesmo método de desenvolvimento vocal também é 
proposto por William Shakespeare, tenor e pedagogo inglês, em sua obra The Art of 
Singing (1909): 

O quão alto alguém deve cantar no registro de peito? O máximo que puder 
com a garganta aberta e com a respiração sob controle; o máximo que puder 
com liberdade de língua e mandíbula; o máximo que conseguir emitir uma 
nota sem quebrá-la e continuar a manter o legato de uma nota para qualquer 
outra. (SHAKESPEARE, 1909, p. 33)9. 

Após submeter a voz às distinções de registros, Garcia identifica variados 
timbres formados pelo sistema fonador, destacando dois deles como os de maior 
relevância: o timbre claro (timbre clair), configurado pelo não abaixamento da laringe, 
e o timbre escuro (timbre sombre), configurado pelo abaixamento da laringe (GARCIA, 
1847, p. 9-10). O timbre claro será favorecido pelas vogais [a], [ɛ] e [ɔ], abertas à 
l’italienne, enquanto as vogais [e] e [o] fechadas à l’italienne e a vogal [u] auxiliarão na 
realização do timbre escuro. Quanto à emissão das vogais, Garcia sugere o golpe de 
glote (coup de la glotte), ou seja, o ataque preciso e claro do som vocal10, semelhante 
ao ato de tossir de forma quase que imperceptível, e beneficiado pela emissão das 
vogais [a] e [e] à l’italienne. Em relação aos registros, os timbres suscitam os seguintes 
efeitos (GARCIA, 1984, p. 30-32): 

 

1. O timbre claro confere “brilho” (intensidade) ao registro de peito, 
enquanto o timbre escuro aumenta a penetração e o volume (não a 
força ou a intensidade) desse registro. Porém, em exagero, o timbre 
claro torna o registro de peito “esganiçado”, enquanto o timbre 
escuro abafa o som; 

2. O efeito de ambos os timbres no registro médio é semelhante, porém 
menos acentuado que no registro anterior;  

                                                           
8 “Par le mot registre, nous entendons une série de sons consécutifs et homogènes allant du grave à 
l’aigu, produit par le développement de même principe mécanique, et dont la nature diffère 
essentiellement d’une autre série de sons également consécutifs et homogènes, produits par une autre 
principe mécanique. Tous les sons appartenant au même registre sont, par conséquent, de la même 
nature, quelles que soient d’ailleurs les modifications de timbre ou de force qu’on leur fasse subir”. 
(GARCIA, 1847, p. 6). 
9 “How high may one sing in this register [chest]? As far as one can with the throat open and the breath 
well under control; as far as one can in unconscious freedom of tongue and jaw; as high as one can 
start the note unerringly and proceed in a legato style from one note to any other”. 
10 Ataque brusco: quando a adução das pregas vocais precede a passagem de ar durante a emissão sonora 
(MILLER, 1986, p. 3). 
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3. No registro de cabeça, deve predominar o timbre escuro, de forma a 
manter a sua emissão “pura” e “límpida”, equiparando-o ao som de 
uma harmônica. 

 

Expostas, embora de forma resumida, as bases da concepção técnica e da 
abordagem no ensino da voz propostas por Garcia, percebemos seu enfoque no 
detalhamento do mecanismo e como sua modificação impacta na produção dos sons 
vocais, mostrando-se uma valiosa ferramenta para os professores e performers que 
pretendem obter, através do estudo da fisiologia vocal, um maior controle técnico da 
emissão, tanto nas qualidades do timbre quanto do rendimento vocal. William 
Vennard, em Singing: the Mechanism and the Technic (1967), também recomenda 
métodos diretos de abordagem técnica do canto lírico, ressaltando a necessidade de o 
professor possuir amplo conhecimento científico, na seguinte citação: 

É verdade que o canto pode ser ensinado inteiramente pelo abstrato [...], mas 
eu não escapo da convicção de que, por muitas vezes, métodos mais diretos 
produzem resultados melhores e mais rápidos. Também há o fato de que 
estamos na era da ciência, e muitos alunos farão perguntas que merecem 
respostas. O professor é como o pai que é questionado pelo filho sobre os 
“fatos da vida”. O momento de falar “Você ainda é muito jovem para saber” 
ficou no passado. [...] Ele [o professor] deve ler vários dos excelentes livros 
disponíveis sobre acústica. (VENNARD, 1967, p. 1)11. 

Tal pensamento também é compartilhado por Daniela Bloem-Hubatka, que 
justifica a importância da fundamentação técnica baseada nas ações fisiológicas nos 
benefícios expressivos que podem ser obtidos pelo performer através dessa 
abordagem, frente à abordagem subjetiva (BLOEM-HUBATKA, 2012, p. 10), cujo 
teórico de maior relevância foi o Dr. Henry Holbrook Curtis, foniatra do Metropolitan 
Opera de Nova York, inventor do tonógrafo e forte opositor ao método de Garcia 
(BLOEM-HUBATKA, 2012, p. 68). 

Em sua proposta, Dr. Curtis, contestando grande parte dos estudos de 
Garcia, inaugura o ensino da voz guiado pelas sensações de vibração das cavidades de 
ressonância faciais, como exposto no prefácio do seu principal tratado Voice Building 
and Tone Placing: Showing a New Method of Reliefing Injured Vocal Cords by Tone 
Exercises (CURTIS, 1914): 

O autor está, há um longo tempo, convencido de que são muitas as falácias 
obtidas por teorias como os chamados “registros” da voz humana, assim como 
os absurdos das deduções sobre o modo de vibração das cordas vocais, feitas 
por fotografias tiradas durante a emissão vocal. A teoria do autor, de que os 
sons harmônicos introduzidos pelo método correto de colocação das notas nos 
ressoadores faciais induzem um novo plano de vibrações das cordas vocais, foi 
validada pela recente pesquisa com o estroboscópio pelo Professor Oertel, de 
Munique. (CURTIS, 1914, p. vi)12. 

                                                           
11 “It is true that singing can be taught entirely by abstract [...], but I cannot escape the conviction that 
many times more direct methods bring quicker and better results. There is also the fact that this is the 
age of Science, and many students are going to ask questions which deserve answers. The teacher is 
like the parent who is questioned by a child about the ‘facts of life’. The day of saying, ‘You are too 
young to know’, is past. [...] He [the teacher] should read several of the excellent books available on 
acoustics”. 
12 “The author has for a long time convinced of the many fallacies which have obtained in the theories 
as to the so-called ‘registers’ of the human voice, and the absurdities of the deductions as to the manner 
of vibration of the vocal cords, made from photographs taken during tone production. The writer’s 
theory, that the overtones introduced by the proper method of placing tones in the facial ressonators 
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Para explicar a emissão sonora, Curtis classifica a voz humana em quatro 
registros (registro de peito, registro médio, registro de cabeça e registro de falsetto13) 
e, para justificar sua teoria de que as notas emitidas não são geradas somente pelas 
pregas vocais, mas também pela coluna de ar presente no tubo vocal e nas cavidades 
de ressonância, compara a laringe a um instrumento de palheta: 

Os sons vocais não são sempre resultado somente da vibração das pregas 
vocais impactadas pelo ar, mas das vibrações da coluna de ar presente no tubo 
vocal e nas cavidades de ressonância. Percebemos que quanto mais perfeita a 
utilização das cavidades de ressonância do aparelho vocal, mais facilmente a 
coluna de ar se subdividirá e mais rica será a voz nos seus harmônicos. A 
produção da voz na laringe humana é similar à combinação da produção 
sonora nos instrumentos de palheta [...], com as pregas vocais representando 
a palheta. A garganta, boca, e as cavidades acima auxiliam na produção dos 
sons do mesmo modo que os espaços ocos desses instrumentos. (CURTIS, 
1914, p. 116-117)14. 

Ainda sobre a emissão, Henry Curtis desenvolve oito axiomas (CURTIS, 
1914, p. 139-140), sendo cinco deles, por serem totalmente contrastantes com a 
primeira abordagem aqui analisada, de grande importância para nossa reflexão: 

 

1. Deve-se cantar com mínimo possível de esforço15; 

2. Nenhuma contração muscular externa excessiva deve interferir com 
o movimento natural da laringe durante a fonação16; 

3. Deve-se permitir que as notas ressoem em todas as cavidades 
acústicas naturais, de forma a serem complementadas pelos 
harmônicos17; 

4. Os músculos intrínsecos da laringe devem ser treinados para que o 
atrito entre as pregas vocais não seja possível18; 

5. Os músculos da face e do pescoço não devem se contrair durante a 
fonação19. 

Para a realização dessas proposições, Dr. Curtis afirma que o “golpe de glote 
é a morte da voz, nascido da ignorância e que, ensiná-lo ou permitir sua continuidade, 

                                                           
induce a new plan of vibration of the vocal cords, has been verified by the recent investigation with 
stroboscope by Professor Oertel, of Munich”. 
13 Diferentemente de Garcia, que considera falsetto o registro médio da voz, Curtis utiliza o termo 
falsetto para se referir à região acima do registro de cabeça. “In very highly trained voices, moreover, a 
fourth register or falsetto may be developed which has always a beautifully clear, birdlike quality”. 
(CURTIS, 1914, p. 117). 
14 “The tones are not always the result of the vibrations of cords themselves imparted to the air, but of 
the vibrations of the air column in the vocal tube and resonating cavities. And so we find that the more 
perfect the management of the resonating cavities in the vocal apparatus, the more readily the air 
column is subdivided and the richer the voice becomes in overtones. The production of tone in the 
human larynx is similar to a combination of tone production in reed instruments [...], the vocal cords 
of the larynx taking the place of the [...] reed in reed instruments. The throat, mouth, and the cavities 
above assist in the formation of tone in the same way as do the hollow space in these instruments”. 
15 “Singing should be done with the least possible effort”. 
16 “No excessive external muscular contraction should interfere with the natural play of the thyroid 
and cricoid cartilages (the larynx) during tone production”. 
17 “In exit the tone should be allowed to resonate in all the natural acoustic cavities and attain its 
greatest complement of overtones or harmonics”. 
18 “The intrinsic muscles of the larynx should be so trained that attrition of the cords becomes an 
impossibility. 
19 “The facial muscles and the muscles of the neck should not involuntarily contract during tone 
production”. 
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é uma atitude criminosa” (CURTIS, 1914, p. 159)20, sugerindo vocalizes iniciados com 
as consoantes [m] e [h], induzindo ao ataque soproso21, de modo a direcionar a emissão 
para os ressoadores da face (chanter dans le masque). Por fim, decreta que a voz deve 
ser treinada trazendo o registro de cabeça ao limite inferior da extensão vocal 
(CURTIS, 1914, p. 170), pois o registro de peito arruinará a voz de quem utilizá-lo 
(CURTIS, 1914, p. 162). 

As ideias de Curtis obtiveram maior divulgação através do tenor polonês 
Jean de Reszke, importante cantor ao final do século XIX e influente professor no início 
do século XX, e do soprano alemão Lilli Lehmann (BLOEM-HUBATKA, 2012, p. 69). 
Em seu livro Meine Gesangskunst, Lehmann, além de divulgar e estimular essa 
abordagem técnica (LEHMANN, 1924, p. 42), descarta a necessidade do estudo da 
fisiologia (LEHMANN, 1924, p. 18) e insere um “capacete” de sensações (Fig. 2) que 
deverá guiar a emissão do performer. 

 

Fig. 2 – “Capacete” de sensações proposto por Lilli Lehmann (LEHMANN, 1924, p. 44). 

Richard Miller, autor de inúmeras obras referentes à escola americana, 
transita entre ambas as abordagens, expondo a inviabilidade do ensino por cinestesia, 
tendo em vista as diferenças anatômicas entre os indivíduos (MILLER, 2004, p. 81), 
porém afirmando que, na voz, não devem ser feitas divisões em registros e que o 
“mecanismo leve”, ou seja, o registro de cabeça, deve ser predominante.  

Embora contrastantes entre si, ambas as abordagens técnicas são adotadas 
por diferentes performers e professores de destaque internacional, como expostas em 
entrevistas feitas por Harriette Browe (1920) e James Francis Cooke (1921), no início 
do século XX, e Jerome Hines (1995), na década de 1980. Do início do século XX, 

                                                           
20 “The shock, or coup de glotte, is death to the voice; it is born of ignorance, and to teach or allow its 
continuance is crime”. 
21 Ataque soproso: quando a passagem de ar precede a adução das pregas vocais na emissão sonora 
(MILLER, 1986, p. 3). 
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dentre os adeptos da técnica de Curtis, destacamos o soprano norte-americano Anna 
Case, que tenta descrever sua emissão baseada na cinestesia, justificando que “é algo 
muito difícil de ser descrito com palavras; as sensações devem ser experimentadas ao 
cantar” (BROWER, 1921, p. 121)22; e, remetendo à antiga escola italiana, dispomos das 
observações de Pasquale Amato, barítono italiano, que descreve seu processo de 
aprendizagem utilizando a técnica dessa escola (COOKE, 1921, 40-43). Consideramos 
de grande relevância citar as entrevistas concedidas pelos soprani Licia Albanese e 
Rosa Ponselle, e pelos tenores Franco Corelli e Luciano Pavarotti, ao baixo americano 
Jerome Hines, nas quais o termo open throat (garganta aberta) é explicitamente 
reconhecido como o abaixamento da laringe (HINES, 1995, p. 21, 59-60, 219-220, 253-
254), principalmente na região aguda da voz, tal como proposto por Manuel Garcia. 

A respiração como recurso técnico e expressivo 

Do ponto de vista da anatomofisiologia, podemos definir respiração como 
o processo de troca de gases (oxigênio e dióxido de carbono) necessário para a 
sobrevivência do indivíduo, constituído pelos processos de inspiração e expiração. 
Esse processo, causado pela diferença de pressão atmosférica entre os pulmões e o 
ambiente externo, e controlado pelos músculos intercostais, abdominais e, 
principalmente, pelo diafragma (SUNDBERG, 2015, p. 51-53), exercendo influência 
direta na glote.  

No canto lírico, a ideia de respiração está essencialmente relacionada com a 
noção de apoio, que “faz referência à sensação de ‘suporte’ dos músculos respiratórios 
para a atividade fonatória. Em termos fisiológicos, o apoio parece estar associado ao 
controle apropriado da pressão subglótica” (SUNDBERG, 2015, p. 299). Em Hints on 
Singing (1894), Garcia, quando questionado sobre como deve ser feita a respiração, 
explica que 

No primeiro impulso de se emitir um som, o diafragma se contrai, o abdome 
se projeta levemente para fora, e o fôlego é introduzido pelo nariz, pela boca 
ou por ambos simultaneamente. Durante essa inspiração parcial, chamada 
abdominal, as costelas não se movem, nem se atinge a capacidade pulmonar 
total, que para ser obtida deve o diafragma se contrair completamente. 
Então, e somente então, as costelas se expandem, enquanto o abdome é 
puxado para dentro. Essa inspiração – na qual os pulmões têm livre ação em 
todos as direções – quando completa, é chamada torácica ou intercostal. 
(GARCIA, 1894, p. 4)23. 

Para Henry H. Curtis, a respiração ideal, ilustrada na Fig. 03, se dá pela 
elevação do peito, que deverá se manter fixo durante todo o processo, a contração do 
diafragma, a expansão das costelas e na contração do abdome, acrescentando que essa 
forma de respiração, favorece a formação de harmônicos das cavidades de ressonância 
e a execução de trechos de grande dificuldade técnica (CURTIS, 1914, p. 63-69). Garcia 
também condena a respiração escassa, apressada, excessivamente ruidosa ou com 

                                                           
22 “It is something very difficult to put into words; the sensations have to be experienced, when making 
the tones”. 
23 “In the first attempt to emit a sound, the diaphragm flattens itself, the stomach slightly protrudes, 
and the breath is introduced at will by the nose, by the mouth, or by both simultaneously. During this 
partial inspiration, which is called abdominal, the ribs do not move, nor are the lungs filled to their 
full capacity, to obtain which the diaphragm must and does contract completely. Then, and only then, 
are he ribs raised, while the stomach is drawn in. This inspiration – in which the lungs have their free 
action from side to side, from front to back, from top to bottom – is complete, and is called thoracic or 
intercostal”.  
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elevação dos ombros, recomendando que a inspiração seja lenta e profunda (GARCIA, 
1894, p. 3-4). 

 

Fig. 3 – Respiração inferior costal (CURTIS, 1914, p. 65). 

Todavia, devemos considerar que a respiração não é “apenas uma 
necessidade física, não somente sustenta o som e controla suas proporções, mas 
oferece ao cantor um dos mais importantes meios de expressão” (HAHN, 1990, p. 56)24. 
Por meio da respiração, igualmente referida como instrumento expressivo por Garcia 
(1847, p. 51), é possível o controle da agógica, das articulações, das dinâmicas e dos 
gestos vocais (como os risos, os soluços e os suspiros). Reynaldo Hahn explica como a 
respiração, no canto lírico, impacta na interpretação musical e do texto literário: 

Por meio de interrupções praticamente imperceptíveis ou, ao contrário, com 
longas pausas, as palavras devem ser harmoniosamente agrupadas, de forma 
que os sentimentos se manifestem em sua maior e mais efetiva força.  Esses 
sentimentos são possibilitados pela respiração. Uma frase pode ser proferida 
em uma única respiração, sem interrupções, enquanto outra pode ser dividida 
em partes de diferente duração. Uma palavra pode ser realçada, enfatizada, 
apresentada isoladamente, enquanto outra palavra, ao contrário, pode 
escapar, desaparecer nas sombras, desaparecer no nevoeiro da respiração. 
Uma respiração pode ser quase imperceptível para o ouvinte; outra pode ser 
óbvia, fortemente marcada, quase ruidosa, como demandar a expressão. O 
gosto e a personalidade de cada um que determinará tudo isso. (HAHN, 1990, 
p. 56-57) 25. 

                                                           
24 “I have already mentioned that the breathing is not only a physical necessity, it not only sustains the 
sound and controls its proportions, but it also offers singers a very important means of expression”. 
25 “[...] through sensitive, hardly noticeable interruptions, through scarcely perceptible or, on the 
contrary, extended pauses, words must be harmoniously grouped and balanced, gathered in diverse 
clusters that make feeling manifest, that grant descriptions its full and effective force. It is a breathing 
that bring all this about. One phrase must be uttered in a single outflow, without the sligthest 
interruption; another must be broken up systematically or irregularly, divided into parts of different 
lengths. One word must be highlighted, emphasized, presented in isolation, while another word, on the 
contrary, must slip away, fade into shadow, disappear in the haze of the breath. One breath must be 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 215 

 
 

Outrossim, Manuel Garcia, em sua explanação acerca da arte de frasear26, 
atribui à respiração, devido à sua intrínseca relação com a fraseologia musical, a função 
de regular o tempo no canto, trazendo as ideias de repouso e movimento à melodia 
(GARCIA, 1847, p. 18). Ainda sobre a art de phraser, Garcia expressa a importância do 
tempo para a expressão musical por meio de uma citação de Anna-Maria Celloni: “O 
tempo é a alma da música” 27; e  indica que, sendo o tempo encarregado de dar 
regularidade, firmeza e unidade à música, sua irregularidade confere maior variedade 
e interesse à performance (GARCIA, 1847, p. 22), sendo o temps dérobé (tempo 
rubato) o de maior contribuição para as mudanças de caráter expressivo no canto 
(GARCIA, 1847, p. 24). Entretanto, também é citado que se “empregado sem 
discernimento e com pieguice, o tempo rubato pode destruir o equilíbrio da melodia” 
(GARCIA, 1847, p. 25)28. Stephen Austin, em seu artigo “On Time” with Manuel 
Garcia, resume como o tempo rubato deve ser empregado no canto: 

Para que o tempo rubato seja perceptível no canto, os acentos e o andamento 
do acompanhamento devem ser mantidos; sobre esse plano constante, todas 
as alterações feitas pelo cantor se destacarão e alterarão o caráter de certas 
frases. Movimentos de accelerando e rallentando requerem que a voz e o 
acompanhamento ajam em conjunto; enquanto o tempo rubato somente 
permite liberdade à voz (AUSTIN, 2010, p. 214)29. 

O texto como intérprete da voz 

Retornando à ideia de que a ópera é uma forma de arte múltipla, 
abrangendo o teatro além da música, e cientes de que a voz, seu principal instrumento, 
possui uma ampla variedade de recursos de expressão musical, como a diversidade 
tímbrica em virtude da utilização do mecanismo e a flexibilidade de tempo 
proporcionada pela respiração, observaremos, ainda tomando como referência o 
tratado de Garcia, como tais recursos, associados ao texto, podem valorizar a 
interpretação vocal. Jean-Jacques Rousseau, no Ensaio sobre a origem das línguas, 
indica como a música e a palavra mantêm seu estreito vínculo expressivo, utilizando 
tais recursos, desde a sua origem: 

Com as primeiras vozes formaram-se as primeiras articulações ou os 
primeiros sons, segundo o gênero das paixões que ditavam estes ou aqueles. 
A cólera arranca gritos ameaçadores, que a língua e o palato articulam, porém 
a voz da ternura, mais doce, é a glote que modifica, tornando-a um som. 
Sucede, apenas, que os acentos são nela mais frequentes ou mais raros, as 
inflexões mais ou menos agudas. Assim, com as sílabas nascem a cadência e 
os sons: a paixão faz falarem todos os órgãos e dá à voz todo o seu brilho; desse 
modo, os versos, os cantos e a palavra têm origem comum. [...] A princípio não 
houve outra música além da melodia, nem outra melodia que não o som 
variado da palavra; os acentos formavam o canto, e as quantidades, a medida; 
falava-se tanto pelos sons e pelo ritmo quanto pelas articulações e pelas vozes. 
Segundo Estrabão, outrora dizer e cantar eram o mesmo, o que mostra, 

                                                           
imperceptible to the listener; another must be obvious, strongly marked, almost noisy, as expression 
demands. It is one’s taste and personality that determine all this”. 
26 Art de phraser (GARCIA, 1847). 
27 “Il tempo è l’anima della musica”. 
28 “Employé sans discernement er avec affectation, le tempo rubato aurait pour effect de détruire 
l’équilibre et de tourmenter la mélodie”. 
29 “To make tempo rubato perceptible in singing, the accents and time of an accompaniment should be 
strictly maintained; upon this monotonous ground, all alterations introduced by a singer will stand 
out in relief, and change the character of certain phrases. Accelerando and rallentando movements 
require the voice and accompaniment to proceed in concert; whereas, tempo rubato, allows liberty to 
the voice only”. 
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acrescenta ele, que a poesia é a fonte da eloquência. (ROUSSEAU, 1987, p. 
186-187). 

Notamos, portanto, a presença, no gênero operístico, de duas instâncias 
interpretativas, nas quais o performer, através da voz, conduzida pelo texto literário, 
desenvolve sua interpretação musical. Será a partir do texto que serão descobertas as 
nuances que a música comporta (GARCIA, 1847, p. 50). Para ilustrar, citamos Carla 
Gavazzi, soprano italiano fortemente associado ao verismo, que, quando entrevistada 
no documentário Opera Fanatic (ZUCKER, 2000), afirma que entre a música e o texto 
deve haver um equilíbrio, demonstrando possibilidades contrastantes, em curtas 
frases das óperas Tosca, de Giacomo Puccini, e La Traviata, de Giuseppe Verdi, porém 
com a prevalência da interpretação do texto sobre a música. Tal acepção também é 
afirmada por Reynaldo Hahn, que realça a primazia expressiva das palavras sobre a 
música no seguinte trecho: 

Frequentemente, são as palavras que dão origem à música, as palavras que a 
conceberam na mente do músico. As palavras inspiraram imagens ao 
compositor, despertaram sentimentos, e esses sentimentos e imagens, por sua 
vez, deram origem a um determinado grupo de sons. Esse grupo de sons 
constitui a cena ou o excerto a ser interpretado pelo cantor. Pode ser que o 
excerto, mesmo sem as palavras, possua o poder da evocação, uma vez que 
está impregnado do significado das palavras, uma vez que existe somente por 
causa das palavras. Mas essas palavras geradoras, ouvidas juntamente à 
música que inspiraram, conferem à música uma força adicional, aumentando 
consideravelmente seu poder descritivo e, acima de tudo, clarificando seu 
sentido. (HAHN, 1990, p. 171)30. 

A relação texto-música é ainda mais explícita quando confrontamos o final 
do quinto ato da ópera Don Quichotte, de Jules Massenet, nas interpretações, 
registradas em fonogramas, dos baixos Feodor Chaliapin31 e Vanni Marcoux32, 
criadores do papel-título em 1910 e 1914 respectivamente, com a partitura. No referido 
trecho (Fig. 4), Dom Quixote, alucinando imediatamente antes do findar de sua vida, 
se despede da sua amada Dulcineia. Pelo fato de o personagem estar profundamente 
debilitado fisicamente, a melodia de Massenet, através de frases curtas e longas pausas, 
é bem-sucedida na representação. Todavia, é explícito o forte apelo emocional do 
trecho, cuja voz da personagem Dulcineia se faz presente, ao fundo, se despedindo com 
seu leitmotiv. 

Ao seguir o texto musical mais fielmente, Vanni Marcoux mantém sua 
interpretação quase a tempo, fazendo uma breve respiração entre “qui” e “m’attend” 
acrescida de um pequeno rallentando e explicitando a morte do personagem por um 
leve suspiro final. Por adotar uma emissão de timbre claro e com dinâmica em piano, 
Marcoux transmite a ideia de uma morte suave e tranquila. Em outra abordagem, mais 
direcionada para o texto literário, Feodor Chaliapin, quase declamando o texto, 
interfere na melodia, alterando e acrescentando notas e modificando o ritmo. Sua 

                                                           
30 “Most often, its is the words that gave rise to the music, the words that gave it birth in the mind of 
the musician. The words suggested images to the composer, they awakaned feeling in him, and these 
feelings and images in turn gave birth to a particular group of sounds. The group of sounds came a 
constitute the scene or the the selection that the singer performs. It could be that the selection, even 
without the words, possesses the power of evocation, since it is suffused with the meaning of the words, 
since it exists only because of the words. But those generative words, heard at same moment as the 
music they inspired, confer on the music an additional force, increase its descriptive power tenfold 
and, above all, make its meaning crystal-clear”. 
31 Fonograma registrado em 7 de abril de 1927 CVE 38334/5-1 (Victor 6693). 
32 Fonograma registrado em 1934 HMV DA 4857 (OPG 1650-1, 1649-1). 
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escolha dinâmica é predominantemente forte, executada com soluços e respirações 
bruscas, com um forte gemido após a última nota, explicitando o sofrimento do 
personagem ao morrer. 

 

Fig. 4 – Trecho final do quinto ato da ópera Don Quichotte (MASSENET, 1910, p. 243). 

No exemplo apresentado, apesar das diferentes escolhas interpretativas 
tomadas pelos performers, é notável que o texto literário induz em ambos os 
intérpretes o uso de recursos vocais, mesmo que considerados “desagradáveis”, alheios 
à partitura, a qual não apresenta indicações dos recursos expressivos a serem adotados. 
Vemos, então, que o texto literário abandona sua posição coadjuvante e passa a exercer 
uma função central na construção da interpretação, permitindo que a individualidade 
expressiva do performer se manifeste, por seu intermédio, na música (GARCIA, 1847, 
p. 50).  

Considerações finais 

Observamos, ao decorrer desse trabalho, duas abordagens técnicas da voz 
lírica, não somente contrastantes em suas premissas, mas referentes a dois padrões 
estéticos distintos (FARAH; NEVES, 2012, p. 299). Contudo, ambas as perspectivas 
técnicas colimam, através do estudo do mecanismo, o domínio expressivo-musical do 
cantor. Também é notável a extrema relevância da variedade sonora durante a 
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performance vocal, de forma a coadunar a relação texto-música, e, consequentemente, 
favorecer a apuração da expressividade musical. Nesse aspecto, podemos citar uma 
desvantagem, de acordo com Richard Miller, quanto à abordagem expressiva da escola 
americana: 

Há também a crítica europeia de que o cantor americano dá maior atenção à 
produção da voz do que aos outros aspectos igualmente importantes da 
performance. A congruência tímbrica do típico cantor americano incomoda 
alguns ouvidos europeus. A uniformidade da voz é encarada como uma falta 
de refinamento interpretativo, e uma negligência à coloração da voz. Um 
comentário comum é que não há espaço para ousadias artísticas na 
abordagem americana da performance vocal. [...] Na melhor das hipóteses, o 
ideal vocal americano permite que um cantor possa executar uma ampla 
variedade de estilos, dando uma completa liberdade para a realização de 
fatores artísticos e interpretativos. Na pior das hipóteses, pode ser desprovido 
de imaginação e tedioso. (MILLER, 2004, p. 192-193)33. 

Leyla Gencer, soprano turco de grande sucesso na Itália em meados do 
século XX, ao justificar o repúdio estadunidense à sua forma de cantar, confirma a 
afirmação de Miller: “Eu realmente chorava no palco. De vez em quando uma nota 
soava de modo não ortodoxo. Por isso os críticos americanos não gostavam de mim. 
Mas eu não me importo. Eles querem uma música com água e sabão” (GENCER, Leyla 
In: ZUCKER, 1999, p. 1)34. Gencer também ressalta que, para possuir uma diversidade 
expressiva, a voz deve contar com uma multiplicidade de “cores”, sendo elas as 
responsáveis pela transmissão dos sentimentos (GENCER, Leyla In: ZUCKER, 1999, 
p. 4). Como forma de ilustrar um ponto de vista semelhante, o célebre soprano 
brasileiro Bidu Sayão (Fig. 5) declara que “a voz humana é como o pincel de um pintor: 
você tem que fazer o claro e o escuro; você tem que ter as nuances; você tem que ter o 
più forte, o piano, a meia-voz e o pianissimo, que é tão importante em certas frases” 
(SAYÃO, 1987).  

Exposições feitas, regressamos aos conceitos gola aperta, respiração e 
texto. Na busca pela definição isolada de cada conceito, deparamo-nos com uma forte 
interligação entre todos, cujo alicerce é a expressão. Vislumbramos, durante nossa 
investigação, uma vasta quantidade de artifícios expressivos que permeiam os três 
conceitos, fazendo de cada um deles um complemento para o outro, seja pela pura 
manipulação do aparato vocal (gola aperta e respiração) ou pela utilização desse 
aparato como um recurso essencialmente musical (respiração e texto). Se encarados 
isoladamente, esses três conceitos podem se mostrar incompletos, isolando o estudo 
técnico da busca pela expressividade no canto lírico; porém, se vistos como três partes 
de um todo, podem oferecer ao performer um precioso guia de como otimizar a 
construção da sua interpretação, uma vez que os seus fundamentos essenciais se 
apresentam, teoricamente, de maneira concisa. 

Por fim, constatamos que, apesar de favoráveis à proposta de Manuel 
Garcia, independentemente da abordagem técnica adotada pelo performer, a arte 

                                                           
33 “There is also the European complaint that the American singer gives more attention to the 
production of tone than to other equally important aspects of performance. Timbre congruity of the 
typical American singer disturbs some European ears. Tonal uniformity is throught to be lacking in 
interpretative subtlety, and neglectful of vocal coloration. A common comment is that there is no place 
for artistic risk-taking in the American approach to voice performance. [...] At its best, this [the 
American ideal of elite vocalism] allows a singer to perform a wide variety of literatures, and liberates 
him or her for fuller realization of artistic and interpretative factors. At its worst, it can be 
unimaginative and boring”.  
34 “I actually cried on stage. Once in a while a note would issue forth that was not orthodox. That’s why 
the American critics don’t like me. But I don’t care. They want a music with water and soap”. 
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vocal é basicamente pautada no emocional, dispondo de um instrumento cuja enorme 
gama de recursos expressivos, que abrangem desde a manipulação dos timbres até os 
gestos vocais e as variações de tempo sugeridas pelo texto, permite uma abundância de 
possibilidades interpretativas. Elucidando nossa reflexão, encerramos com a seguinte 
asserção de Reynaldo Hahn: “o canto deve ser um instrumento que se presta à 
expressão de todos os sentimentos, de todos os pensamentos; portanto, deve, acima de 
tudo, manter-se neutro, flexível, passivo, submisso a todos os caprichos da mente do 
cantor” (HAHN, 1990, p. 75)35. 

 

 

Fig. 5 – Soprano brasileiro Bidu Sayão em seu retrato favorito (The Metropolitan Opera Archives)36. 
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Resumo: O presente trabalho consiste em uma pesquisa em andamento cujo objetivo é compreender 
quais são os fatores que influenciam na construção das preferências musicais de alunos de ensino médio 
da cidade de Vitória – ES. Serão investigados na pesquisa alunos de escolas de nível médio da rede 
pública e privada de ensino de Vitória – Espírito Santo. Como instrumento de coleta de dados será 
aplicado aos alunos das escolas selecionadas um questionário no formato semiaberto. A pesquisa está 
sendo desenvolvida com base em pesquisas bibliográficas nas áreas de preferência musical, educação 
musical, juventude e contemporaneidade e afins, a fim de construir um referencial teórico consistente 
que permita analisar os dados coletados de maneira confiável. A escolha do tema em questão ocorreu a 
partir da constatação de que é fundamental para o docente conhecer o perfil do jovem atual, incluindo 
suas práticas musicais, seus objetivos quanto à música e suas preferências musicais. Tais saberes 
poderão colaborar com a elaboração de estratégias de ensino de música, através da utilização de 
repertórios que despertem o interesse dos alunos, e, além disso, leve-os à ampliação do seu background 
musical.  
 
Palavras-chave: preferência musical; fatores de influência; juventude. 

Introdução 

O interesse em pesquisar aspectos relacionados à preferência musical do 
jovem se dá, inicialmente, pela constatação de que é fundamental para o docente 
conhecer o perfil do jovem atual, incluindo suas práticas musicais, seus objetivos 
quanto à escuta musical e suas preferências musicais. Pesquisas já apontaram que há 
um hiato entre o repertório de conhecimento dos alunos e aquele utilizado em sala de 
aula pelos professores. Acreditando-se que tal configuração não é ideal, trabalhos de 
pesquisadores como Arroyo (2000), Swanwick (2003), Queiroz (2004) e Queiroz e 
Marinho (2009) vêm apontando a necessidade de se levar em consideração o 
background cultural/musical dos alunos na elaboração do planejamento escolar.  

Questões relacionadas às preferências musicais têm sido objeto de interesse 
de pesquisadores de diversas áreas, como a psicologia, a sociologia e a educação 
musical. Diversos fatores são apontados como condicionantes na formação dessas 
preferencias, e alguns deles serão explanados nesse trabalho, tais como: familiaridade, 
complexidade e audição repetitiva; influências sociais e culturais; personalidade do 
ouvinte; uso da música; gênero; classe social e idade. 

A partir da temática escolhida para abordagem nessa pesquisa, pretende-se 
colaborar para trabalhos futuros que se proponham à elaboração e à sugestão de 
repertórios a serem aplicados nas escolas de ensino médio de Vitória, visando 
despertar um maior interesse e ao mesmo tempo contribuir para o crescimento cultural 
dos alunos. 

O jovem na contemporaneidade  

Considerando-se que essa pesquisa se propõe a investigar aspectos 
relacionados às preferências dos jovens, torna-se relevante buscar entender a 
juventude contemporânea, bem como discutir possíveis definições e discussões sobre 
o tema, encontradas na literatura. 

Uma abordagem mais objetiva procura definir o jovem a partir de sua idade 
ou período escolar. A lei nº 12.852, de 05 de Agosto de 2013, institui o Estatuto da 
Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, princípios e diretrizes das políticas de 
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juventude e o Sistema Nacional de Juventude. Ela considera jovens pessoas com idade 
entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade, estando a adolescência 
compreendida entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos (BRASIL, 2013). 

Pais (1990) afirma que a sociologia da juventude tem seguido duas 
tendências para categorizar a juventude. A primeira a define como um conjunto de 
indivíduos pertencentes a uma determinada fase de vida, focalizando, aqui, aspectos 
mais homogêneos e uniformes, visto que o foco está na faixa etária. A segunda 
considera a juventude como um conjunto social diversificado, abrindo espaço para a 
formação de diferentes culturas juvenis, a partir de diferenças quanto à classe social, 
situação econômica, interesses e oportunidades. 

Essa última tendência permite abordagens mais subjetivistas, que 
procuram compreender a juventude como um conceito mais complexo e aberto.  

Para Fanfani (2000): 

A adolescência e a juventude são construções sociais. Em outras palavras, são 
"classes de idades" que, apesar de possuírem uma base material biológica, têm 
também diversas representações históricas relativamente arbitrárias. Na 
realidade, o que "existe", [...] é um contínuo de idade. É a sociedade que 
produz determinados "cortes" e "rupturas" no fluxo do tempo.  Sabemos que 
existem crianças e adolescentes, adolescentes e jovens, mas essas fronteiras 
que marcam os limites não têm uma sinalização material ou objetiva. Os 
limites sociais são sempre imprecisos e variáveis. [...] Nem todos os que têm a 
mesma idade participam da mesma "classe de idade", já que nem todos os 
coetâneos compartilham as mesmas características e experiências vitais 
(formar família, trabalhar, ter independência econômica, estudar, etc.) 
(FANFANI, 2000, p. 6). 

De acordo com Sposito (1997), a maior parte das pesquisas relacionadas ao 
tema entende que a juventude consiste em um tempo de “transição da heteronomia da 
criança para a autonomia do adulto” (p. 38). Porém, não há um consenso quanto à 
maneira que se dá essa passagem, sua duração e suas características. Isso devido às 
diferenças significativas entre indivíduos de distintas classes sociais, gêneros, etnias, 
bem como entre a vida urbana e a rural (SPOSITO, 1997). 

Carrano e Martins (2007) argumentam que enxergar o jovem como um ser 
em transição para a vida adulta, ou mesmo como um sujeito dotado de problemas 
‘comuns à idade’ impede que eles sejam reconhecidos como capazes de criar, serem 
saudáveis e produtivos, inclusive produzindo cultura.  

Os autores destacam a heterogeneidade da juventude, ressaltando a 
existência de diferentes modos de ser jovem, em contraposição aos discursos 
frequentes nas mídias, que tendem a homogeneizar o jovem com uma cultura definida 
dentro de uma determinada época. 

Dayrell (2007) classifica como preconceituosa a visão atribuída à juventude 
como seres projetados apenas para o futuro, bem como outros estigmas tendenciosos 
a ver o jovem “na perspectiva da falta, da incompletude, da irresponsabilidade, da 
desconfiança, o que torna ainda mais difícil para a escola perceber quem ele é de fato, 
o que pensa e é capaz de fazer” (DAYRELL, 2007, p. 50). 

Santos (2012, p. 18) corrobora com esse discurso, e afirma que: 

Algumas vezes, definimos o jovem com jargões já bem conhecidos: “O jovem 
é o futuro do país!” Será que pensar a juventude resume-se somente em olhar 
para o futuro, esquecendo-se do tempo presente em que ela se encontra?  É 
importante se levar em conta que, o fato de não considerarmos o jovem 
pertencente ao presente, por vezes dificulta as tentativas de nos 
aproximarmos deles (SANTOS, 2012, p. 18). 
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O entendimento da diversidade de modos de viver a juventude é 
fundamental para o docente e o pesquisador. Mauger (apud Sposito, 1997) defende a 
impossibilidade de recorrer a apenas uma categoria jovem que se imporia de modo 
igual a todos os pesquisadores.  Até porque, cada um lança um olhar diferente, e se 
propõe a estudar a juventude segundo enfoques teórico-metodológicos e perspectivas 
disciplinares diferentes. 

Para Carrano e Martins (2007), a multiplicidade de grupos e expressões 
juvenis permite pensar não em juventude, mas em “juventudes”, como resultado da 
existência de grupos diferentes que se expressam e se organizam a partir de interesses 
específicos e realidades próprias. Os autores também abordam a necessidade de uma 
constante atualização das definições de juventudes. 

Daí a importância de trabalhos atuais relacionados aos jovens. É bastante 
improvável que o pesquisador enxergue a realidade da juventude nos dias de hoje sem 
realizar comparações com suas próprias experiências, bem como expectativas de 
identificação de similaridades com as vivências de sua geração, ou mesmo de gerações 
anteriores. Mas não se deve esperar que os comportamentos sejam os mesmos, ainda 
que os contextos sejam similares. É imprescindível uma constante abertura ao diálogo, 
com vistas à com compreensão e à aceitação de uma nova configuração na forma de 
pensar, agir e ser do jovem. 

O jovem e a música 

A música ocupa um lugar de relevância na vida e no cotidiano dos 
indivíduos, em especial dos jovens. É o principal produto cultural consumido pelos 
jovens, não apenas no Brasil (DAYRELL, 2001). Ela está presente nas atividades de 
lazer, e também em contextos diversos, formais ou informais. Eles escutam, participam 
de grupos diversos, vocais e instrumentais, bandas, se inscrevem em aulas de 
instrumentos e criam suas próprias canções (PALHEIROS, 2004; ARROYO, 2007).  

Dayrell (2001) reforça: 

Nesse âmbito, a música é a atividade que mais os envolve e os mobiliza. Muitos 
deles deixam de ser simples fruidores da música e passam também a ser 
produtores, formando grupos musicais das mais diversas tendências, 
compondo músicas e letras, apresentando-se em festas e eventos, criando 
novas formas de mobilizar os recursos culturais da sociedade atual além da 
lógica estreita do mercado (DAYRELL, 2001, p. 4). 

E complementa:  

A música acompanha os jovens em grande parte das situações no decorrer da 
vida cotidiana: música como fundo, música como linguagem comunicativa 
que dialoga com outros tipos de linguagem, música como estilo expressivo e 
artístico; são múltiplas as dimensões e os significados que convivem no 
âmbito da vida interior e das relações sociais dos jovens, sendo mais vivida do 
que apenas escutada. (DAYRELL, 2001, p. 24). 

Aqui temos conteúdos relevantes para a discussão da inserção da música na 
escola, que atualmente é uma realidade e uma obrigatoriedade (BRASIL, 2008).  Souza 
(2004) considera que o mapeamento dos cenários exteriores da musica da vivência dos 
alunos é um fundamento para se pensar a educação musical e ampliar as reflexões 
sobre currículo, conteúdo e ensino-aprendizagem que a escola oferece aos jovens.  
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Definição de gosto/preferência musical 

Essa pesquisa adotará como base teórica o conceito de preferência musical 
definido por Quadros Jr. e Lorenzo (2010) e Russel (2000), que corresponde a uma 
decisão transitória e nem sempre autônoma dos indivíduos, que pode sofrer influência 
de diversos fatores, como por exemplo, os meios de comunicação de massa. Ela é 
identificada nas pessoas pela música que decidem ouvir, pelos álbuns que optam por 
comprar e/ou pelos concertos que costumam assistir. Corrobora-se aqui também com 
a definição de Schäfer (2008), que define a preferência musical como o grau do gosto 
por um estilo musical, somado à tendência comportamental para ouvir aquele estilo 
mais que outros.  

É importante destacar que alguns pesquisadores da área, como Quadros Jr 
e Lorenzo (2010), procuram distinguir os termos gosto musical e preferência musical. 
Para eles, o gosto corresponde a uma preferência estável e de longo prazo, o que 
significa que, quando a preferência por algo se torna frequente, ela passa a se 
caracterizar como gosto. 

Assim, para essa pesquisa, optou-se pela adoção do termo preferência ao 
invés de gosto(s) levando-se em consideração a diferenciação existente entre tais 
termos, e, essa pesquisa se interessa em avaliar criticamente a preferência musical 
como uma escolha temporal, e não fixa. 

A preferência musical e seus fatores de influência 

Ao investigar os fatores que influenciam a preferência musical, a literatura 
considera a existência de parâmetros tanto intrínsecos quanto extrínsecos à música.  

Boyle (1987) afirma que o julgamento de uma performance musical é 
baseado nas sensações que a música transmite e em como elas são processadas pelo 
cérebro. A avaliação de uma mesma performance pode ser diferente entre um 
indivíduo e outro. Alguns se prendem à análise de aspectos estritamente musicais, 
outros abordam também aspectos extramusicais. Outros ainda se atentam para 
aspectos emocionais despertados pela interpretação 

Para North e Hargreaves (2008), a influência na preferência musical 
envolve fatores relacionados à música, à situação da escuta e ao ouvinte: 

Algumas pessoas, por exemplo, afirmariam que sua música favorita evoca 
certas emoções, outros atribuem suas preferências para as memórias de terem 
associados com a música, e outros dizem que eles "simplesmente como se 
fosse”. Toda essa diversidade, é claro, representa um desafio considerável para 
a psicologia da música. (NORTH; HARGREAVES, 2008, p. 75). 

Palheiros (2006, p. 309) afirma que “as diferentes maneiras de ouvir e ‘usar’ 
música podem estar relacionadas com as funções da música, e podem depender de 
características pessoais do ouvinte (idade, formação musical), da situação (intenção de 
ouvir, atenção) e do contexto (físico, social, cultural, educativo)”.  

Quadros Jr (2013) realizou um levantamento bibliográfico de fatores 
extramusicais que influenciam as preferências musicais, que serão explanados a seguir 
e complementados com considerações de outros trabalhos pesquisados. 

Familiaridade, complexidade e audição repetitiva 

No que se refere à familiaridade, músicas e gêneros musicais muito 
difundidos tendem a se tornar parte das preferências musicais dos indivíduos. Com 
relação à complexidade musical, Quadros Jr (2013) esclarece que ela pode ser definida 
de maneira objetiva, medindo estatisticamente e caracterizando a probabilidade de 
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prever a próxima nota, ou subjetiva, que corresponde ao grau de complexidade que um 
ouvinte percebe que a música tem, tratando-se, portanto, de uma resposta pouco 
precisa. North e Hargreaves (2008) trazem conclusões importantes a partir de suas 
investigações. Segundo eles, em um primeiro momento de escuta, músicas com muito 
pouca complexidade e/ou muito complexas são rejeitadas pelos ouvintes, figurando 
em suas preferências as consideradas moderadamente complexas (trata-se aqui da 
complexidade subjetiva). Com o aumento da familiaridade através da audição 
repetitiva, a complexidade subjetiva de todas as músicas diminui, passando então a 
que antes era considerada muito complexa ao nível moderado de complexidade, 
levando-a a ser preferida pelos ouvintes. De acordo com essa análise, então, 
argumenta-se que músicas muito difundidas pelo processo de massificação compõem 
a preferência transitória dos indivíduos, não contribuindo para a formação do gosto, 
definido como uma preferência permanente.  

Surge, a partir dessas leituras, o interesse em se aprofundar nesses quesitos, 
considerando também as pesquisas que consideram a influência dos meios de 
comunicação de massa nas preferências musicais dos jovens. 

Influências sociais e culturais 

Para a maioria dos indivíduos, a música é utilizada, de forma voluntaria ou 
não, como ferramenta de integração e interação social. Segundo Quadros Jr (2013), as 
diversas atividades musicais, como idas a concertos, festivais, discotecas, ou até 
mesmo ouvir música juntamente com amigos proporcionam às pessoas a inserção nos 
diferentes meios sociais. 

North e Hargreaves (2007) argumentam que as preferências musicais 
podem distinguir e categorizar os diferentes estilos de vida. A pesquisa desses autores 
recrutou 2.532 participantes de uma cidade do Reino Unido para responder um 
questionário sobre preferência musical e também fornecer dados sobre seus estilos de 
vida (viagens, finanças pessoais, educação, emprego, saúde, hábitos de beber e fumar). 
Os resultados indicaram que estilos de vida significativamente diferentes são 
identificados entre fãs de diferentes estilos musicais na sociedade britânica do início 
do século 21. Essas diferenças vão além de fatores sociodemográficos até então 
estudados, como raça, religião e sexo, mas pode-se correlacionar também as micro 
variáveis sociais, como hábitos de saúde, padrões de viagem, planejamento pessoal de 
finanças, educação e emprego (NORTH; HARGREAVES, 2007).  

Segundo Tekman e Hortaçu (2002), uma das funções da música é a 
definição de identidade social própria e dos outros. Ela influencia, por exemplo, a 
escolha do que vestir e a atração ou rejeição por determinados grupos. Quanto ao seu 
papel, os autores dizem: 

O papel mais vital que a música pode ter desempenhado em termos de 
sobrevivência e adaptação pode ter sido o seu papel social. Música define 
sociedades e grupos e é frequentemente associada com a expressão de 
sentimentos religiosos e nacionais [...] Em algumas sociedades é possível dizer 
quem as pessoas são e o que elas estão fazendo quando você ouve o que elas 
estão cantando (TEKMAN; HORTAÇU, 2002, p. 2, tradução minha).1 

                                                           
1 The more vital role that music may have played in terms of survival and adaptation may have been 
its social role. Music defines societies and groups and is often associated with expression of religious 
and national feelings […] In some societies you can tell who people are and what they are doing when 
you hear what they are singing. 
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Quanto à influência cultural, ela interfere na preferência musical visto que 
diferentes estilos musicais são veiculados em diferentes países e regiões. Queiroz 
(2005) enuncia:  

A música, importante meio de expressão e de comunicação humanas, destaca-
se como fator determinante para a constituição de singularidades que dão 
forma e sentido a práticas culturais dos mais variados contextos […] A forte e 
determinante relação com a cultura estabelece para a música, dentro de cada 
contexto que ela ocupa, um importante espaço com características simbólicas, 
usos e funções que a particularizam de acordo com as especificidades do 
universo sociocultural que a rodeia (QUEIROZ, 2005, p. 51). 

Essas singularidades se manifestam, claramente, nas preferencias musicais 
das diferentes culturas. Schafer (2008) enfatiza ainda que, sobretudo, as diferenças de 
difusão e recepção musical nas variadas culturas podem exercer influência no tipo e na 
força da preferência musical. E a música pode expressar a identidade e os valores de 
uma cultura ou país.  

Rentfrow e Gosling (2003) dialogam sobre as influências culturais e 
ambientais nas preferencias musicais e na música: 

Parece provável que influências culturais e ambientais vão influenciar a 
música e os gostos individuais. Por exemplo, indivíduos que crescem nas 
pequenas cidades do interior do Texas provavelmente serão expostos a uma 
gama de músicas muito diferente do que os indivíduos que crescem na região 
metropolitana de Nova Iorque (RENTFROW; GOSLING, 2003, p. 1251, 
tradução minha).2  

No entanto, considerando-se a preferência musical como uma decisão 
transitória, durante o curso da vida os fatores que a influenciam podem apresentar 
maior ou menor incidência. Exemplificando, durante a infância a família pode 
influenciar, na adolescência os amigos, até que uma maior autonomia seja 
desenvolvida, estando, portanto, relacionadas as influências sociais e culturais, a idade 
e a personalidade. 

Personalidade do ouvinte 

As pesquisas atuais que relacionam preferência musical e personalidade 
entendem que a escolha de determinado estilo musical está vinculada a aspectos de sua 
personalidade. 

A pesquisa de North (2010), realizada com cidadãos da Europa, América do 
Norte, Austrália e Nova Zelândia, relaciona a predileção por alguns estilos com as 
seguintes características: baixa ou alta autoestima, criatividade, apreço por trabalhar, 
níveis de tranquilidade, gentileza, introspecção e extroversão.  

As investigações de Rentfrow e Gosling (2003), primeiramente, buscaram 
determinar as principais dimensões das preferências musicais. Através de análise das 
preferencias de mais de 3.500 pessoas, utilizando o chamado STOMP – Short Test of 
Music Preference, traduzido como Escala Abreviada de Preferência Musical 
(GOUVEIA ET AL., 2008), também elaborado por Rentfrow e Gosling (2003), os 
autores agruparam 14 gêneros musicais em quatro componentes, sendo: 1) reflexivo e 
complexo, reunindo os estilos música clássica, blues, folk e jazz; 2) Intenso e rebelde, 
que reuniu o rock, a música alternativa e o heavy metal; 3) convencional, abrangendo 

                                                           
2 It seems likely that cultural and environmental influences will influence the music an individual likes. 
For example, individuals growing up in small rural towns in Texas will probably be exposed to a very 
different set of music than individuals growing up in metropolitan New York.  
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a música country (sertaneja no nosso contexto), as trilhas sonoras, a música religiosa 
e a música pop; 4) enérgico e rítmico, reunindo o rap/hip hop, o soul/funk e a música 
eletrônica/dance. 

Após essa etapa, os autores avaliaram as associações entre esses 
componentes e os cinco grandes fatores da personalidade: extroversão, agradabilidade 
ou sociabilidade, escrúpulo, neuroticismo ou estabilidade emocional e abertura à 
mudança (RENTFROW; GOSLING, 2003; PIMENTEL; DONNELLY, 2008).  

Em termos gerais, os resultados mostraram que os estilos dos componente 
reflexivo e complexo e intenso e rebelde se relacionam positivamente com a abertura à 
mudança. Os estilos do componente convencional foram relacionados positivamente à 
extroversão, sociabilidade e escrúpulo e negativamente à abertura à mudança. Os 
estilos do componente enérgico e rítmico foram relacionados positivamente à 
extroversão e à sociabilidade. E não foram encontradas correlações entre os 
componentes e a estabilidade emocional. 

Rentfrow e Gosling (2003) atentam para a aplicação de estudos similares 
em outros grupos e contextos: diferentes grupos etários, diferentes culturas e países, 
tendo em vista que a estrutura específica identificada nesta pesquisa não é universal, 
mas é interessante compreender com ela se configuraria em outros contextos. 
Certamente deve-se esperar que diferenças se encontrem inclusive nos agrupamentos 
dos gêneros musicais em componentes, já que novos estilos de música estão sendo 
criados todo o tempo e em diferentes culturas (RENTFROW; GOSLING, 2003). 

Estudos similares ao de Rentfrow e Gosling (2003) foram realizados na 
Holanda (DELSING ET AL, 2008) e no Brasil (PIMENTEL; DONNELLY, 2008), com 
algumas modificações. 

As conclusões de Delsing et al (2008) direcionam para uma consistente 
relação entre as preferências musicais e características da personalidade, confirmando 
pesquisas anteriores.  Algumas divergências também foram encontradas nas duas 
pesquisas citadas, e atribui-se a isso as diferenças na idade e as diferenças culturais. 

No Brasil, os dados do estudo apresentaram convergências com os 
indicados por Rentfrow e Gosling (2003) e, em consequência, com Delsing et al., e 
também encontrou divergências, o que é esperado. Pimentel e Donnelly (2008) alegam 
que a comparação com pesquisas realizadas em outros países e culturas é dificultada 
especialmente pela comparação transcultural dos gêneros musicais, já que cada estilo 
agrega peculiaridades de acordo com o contexto cultural. Os traços de personalidade 
também enfrentam, segundo Pimentel e Donnelly, problemas de comparações. 

Alguns trabalhos também ligam a audição de estilos musicais a 
comportamentos, como o uso do álcool e drogas ilícitas, o vandalismo, dentro outros. 
Pimentel, Gouveia e Vasconcelos (2005). Quanto a isso, os autores ressaltam que ainda 
há uma longa trajetória a ser percorrida para explicações definitivas sobre a relação 
entre comportamentos antissociais e as preferencias musicais. Concordamos que 
estudos mais aprofundados são necessários a fim de se obter resultados mais 
conclusivos sobre essa relação entre o gosto musical e a personalidade humana. Uma 
teoria mais abrangente sobre o tema deve, necessariamente, examinar outros fatores 
possivelmente determinantes, como, por exemplo, a idade e outros. 

Uso da música 

Os indivíduos utilizam a música para finalidades distintas, e diferentes 
gêneros musicais são preferidos e utilizados em situações específicas. As investigações 
de Tekman e Hortaçsu (2002) sugerem correspondências entre as características de 
estilos e as razões para ouvi-los. Estilos como o rock, o pop e o rap foram tidos como 
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mais apropriados para acompanhar a dança e movimentos. A música clássica e o folk, 
por outro lado, foram classificados como estilos de alta qualidade e adequados para 
apreciação.  

Os autores mencionam pesquisas relacionadas às funções da música, como 
o reforço da identidade e senso de comunidade, a criação de uma boa impressão 
externa e avaliações sociais. Neste último caso, a preferência musical de um indivíduo 
pode torná-lo afetivamente mais atraente para alguém que te compartilhe das mesmas 
preferências. E também, Tarrant, North, and Hargreaves (apud TEKMAN; 
HORTAÇSU, 2002) constataram que adolescentes ingleses têm a ideia de que 
membros de seus próprios grupos (alunos da mesma escola) são mais propensos a ser 
fãs dos mesmos estilos musicais, e o mesmo não se espera dos não membros (alunos 
de outras escolas). Isso indica que, “pelo menos durante a adolescência, quando a 
música parece ser uma parte importante da identidade [...], os indivíduos usam 
preferências musicais para fins de avaliação e processos de identificação de grupo” 
(TEKMAN; HORTAÇSU, 2002, p. 2, tradução minha)3. 

De acordo com Quadros Jr. (2013) as pesquisas vêm indicando que os 
jovens utilizam a música para moldar sua identidade, relembrar histórias da infância e 
aprender mais sobre eles mesmos, desenvolver relacionamentos e conquistas 
amorosas, resistir à autoridade em todos os níveis, se distrair de problemas, controlar 
o humor e reduzir a solidão.  

North e Hargreaves e Konecni (apud QUADROS JR., 2013), relacionam o 
uso da música também à chamada listening situation (situação de escuta).  

Os indivíduos utilizam suas seleções musicais como um meio para reduzir 
ou aumentar a excitação causada por um contexto social ou emocional. Para situações 
de menor nível de excitação, como dirigir um veiculo em uma estrada vazia, a tendência 
é optar pela escuta de músicas mais complexas ou excitantes. Situações associadas a 
altos níveis de excitação, como ler um livro, levam as pessoas à opção de musicas mais 
calmas e complexas, ou mesmo não escutar musica nenhuma. Se, ao invés de uma 
estrada vazia, a situação for de dirigir em um trânsito pesado, a tendência é, de forma 
inversa, optar por músicas mais tranquilas. E se a atividade com elevado índice de 
excitação for agradável e exigir a manutenção desse índice, como por exemplo a pratica 
de uma atividade física, opta-se por musicas mais enérgicas (LEVITIN, 2007; 
QUADROS JR., 2013). 

Assim, o fim específico da escuta musical, que é dependente do contexto 
social e emocional, se relaciona diretamente com as preferências musicais, visto que, 
em situações cotidianas, indivíduos optam por escutar diferentes estilos musicais para 
fins específicos. 

Gênero 

No que se refere ao gênero, as pesquisas divergem quanto à sua influência 
nas preferencias de estilos musicais. Quadros Jr (2013) cita alguns autores que indicam 
que as mulheres têm maior apreço por estilos musicais mais midiáticos, como o pop, 
pagode, funk, samba, sertanejo e músicas para dançar, enquanto os homens preferem 
o rock e suas variações, e estilos como o jazz. Em contrapartida, Silva (2012) em sua 
pesquisa sobre consumos musicais de estudantes de ensino médio em Porto Alegre, 
afirma não haver encontrado diferenças quanto às indicações de preferencias de estilos 
entre os sexos. Ambos concordam que a diferenciação, nesse caso, encontra-se na 
maneira de se relacionar com a música e com seu uso. As mulheres, por exemplo, 

                                                           
3 At least during adolescence, when music seems to be an important part of identity […], individuals 
use musical preferences for evaluative purposes and group identification processes. 
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utilizam mais da música para suprir necessidades emocionais, e os homens a utilizam 
para a formação de sua autoimagem e para agradar os amigos (QUADROS JR, 2013).  
E, de acordo com Silva (2012), jovens do sexo feminino apreciam e valorizam mais 
músicas que se relacionam com a dança, enquanto jovens do sexo masculino preferem 
performances instrumentais que exijam maior domínio técnico do instrumento.  

Silva (2006) realizou uma pesquisa com uma turma de 8ª série de uma 
escola pública de Ensino Fundamental de Porto Alegre, tratando da música na 
construção da identidade de gênero no espaço escolar. O autor identificou, através da 
observação participante, uma diferenciação na preferência de estilos musicais entre 
meninos e meninas, evidenciando a existência de uma relação estreita entre a música 
e a identidade de gênero: 

Os discursos dos estudantes e suas justificativas para preferir um ou outro 
estilo musical estão atrelados a discursos socialmente construídos sobre o papel do 
homem e da mulher. E isso não se refere apenas à música, mas também ao vestuário, 
à linguagem, às atitudes. Para Silva (2006, p. 89), “declarar identificação com 
determinadas músicas no espaço escolar implicava a obtenção de rótulos que poderiam 
vir a desmerecer a condição masculina ou feminina dos adolescentes”.  

Sendo assim, da mesma maneira que a identidade de gênero está em 
constante processo de construção, as preferências musicais dos adolescentes são ativas 
e dinâmicas, e constantemente sendo modificadas (SILVA, 2006). 

Pimentel, Gouveia e Vasconcelos (2005), em seu trabalho sobre preferência 
musical, atitudes e comportamentos sociais, procuraram medir o quanto o gênero pode 
diferenciar os participantes em termos das preferências musicais, das atitudes frente 
ao uso de maconha e dos comportamentos socialmente desviantes. No caso específico 
da relação entre gênero e preferência musical, os autores observaram que: 

Especificamente, as mulheres apresentaram maior preferência [...] por estilos 
convencionais do que os homens [...]; um padrão de resposta similar foi 
observado para os estilos de música de massa, isto é, as mulheres 
apresentaram maior preferência [...] do que os homens [...] Contrariamente, 
no caso dos estilos anticonvencionais, os homens indicaram maior preferência 
[...] com relação às [...] Finalmente, nenhuma diferença foi observada para os 
estilos refinados4 [...] (PIMENTEL, GOUVEIA, VASCONCELOS, 2005, p. 
408). 

Colley (2008), em pesquisa sobre relação entre gênero e preferência 
musical, obteve os seguintes resultados:  

Em concordância com estudos anteriores, o presente estudo encontrou maior 
preferência pela música pop entre as mulheres e maior preferência pelo heavy 
metal, folk, rock, e blues entre os homens. Desses estilos, tanto o heavy metal 
quanto o folk obtiveram média global abaixo do ponto médio da escala, 
indicando níveis relativamente baixos de preferência entre homens e 
mulheres. Apenas quatro estilos obtiveram média global maior que o ponto 
médio de escala para homens e mulheres: rock, blues, rap e pop. Destes, 
apenas o rap não apresentou uma diferença entre os gêneros, confirmando seu 
status como um estilo que agrada ouvintes masculinos e femininos, 
possivelmente porque as letras agressivas e subversivas agradam homens 

                                                           
4 O autor considera música de massa: pagode, forró, funk, samba e sertaneja; anticonvencional: rap, 
punk, heavy metal e reggae; refinado: samba, música clássica e MPB e convencional: pop music, música 
religiosa e música sertaneja 
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enquanto o ritmo de dança agrada as mulheres (COLLEY, 2008, p. 2048, 
tradução minha)5. 

As conclusões de Colley (2008) estão em concordância com Silva (2006), 
pois ela diz que as influências sociais e culturais interferem nas preferências musicais 
dos homens e mulheres porque, socialmente, os meninos são desencorajados a se 
comportarem como as meninas, incluindo-se aqui a apreciação dos mesmos estilos 
musicais.  

Schafer (2008) buscou relacionar a musicalidade, a importância da música 
e o tempo gasto ouvindo música dos homens e mulheres. Utilizando um total de 1017 
amostras, o autor afirma que nenhum de seus testes foi significativo, não chegando, 
portanto, a resultados conclusivos quanto à relação entre gênero e preferência musical, 
de forma similar a Silva (2012). Não obstante, Schafer aponta, similarmente a 
Pimentel, Gouveia e Vasconcelos (2005) e Colley (2008), uma tendência das mulheres 
em preferir estilos como o pop, e homens, o rock ou o rap. 

Rhein (2003) também atenta para os estereótipos relacionados ao gênero e 
às preferências musicais. É comum, de acordo com a autora, a associação de que jovens 
do sexo feminino tendem a agir com fanatismo e histerismo frente às suas estrelas 
musicais favoritas, afinal, participar de um fã clube está estereotipado como ‘coisa de 
menina’. No entanto, a conclusões da autora vêm desmentir essas colocações: 

Os resultados indicam fortemente que o fá clube adolescente está longe de ser 
um mero fenómeno feminino. Existem diferenças entre os fãs clubes feminino 
e masculino, tanto sobre o nível de importância atribuída aos fãs e sobre o 
nível de interação musical. O achado mais importante é provavelmente que 
essas diferenças não são tão impressionante como se poderia esperar que eles 
sejam. Isso indica que o gênero não é uma dimensão importante da distinção 
no contexto cultural do fã (RHEIN, 2003, p. 59, tradução minha)6.  

Participar de um fã clube é visto como uma contribuição para a auto 
socialização e construção da identidade do jovem, e também uma prática ativa nos 
diferentes contextos sociais (RHEIN, 2003). Novamente percebemos, no trabalho da 
autora, uma aproximação nas relações entre gênero, influências sociais e culturais e 
preferência musical, semelhantemente aos escritos supracitados de Silva (2006) e 
Colley (2008). Reforça-se a necessidade de não abordar nenhum fator de forma 
isolada. 

Classe social 

Pierre Bourdieu (2007), em seu livro, considera que as preferências são 
construídas a partir do capital cultural transmitido pela escola e pela família. Ele 
estabelece a seguinte distinção de gostos: 

                                                           
5 In common with previous studies, the present study found greater liking of chart pop among women 
and greater liking of heavy metal, folk, rock, and blues among men. Of those styles, both heavy metal 
and folk had overall means below the scale midpoint, indicating relatively low levels of liking among 
both men and women. Only four styles had overall means greater than the scale midpoint for males 
or females: rock, blues, rap, and chart pop. Of those, only rap did not show a gender difference, 
confirming its status as a crossover style that appeals to male and female listeners, possibly because 
the aggressive and subversive lyrics appeal to males while the dance rhythms appeal to females. 
6 The results strongly indicate that teenage fandom is far from being a mere female phenomenon. 
There are differences between female and male fandom both on the level of ascribed significance to 
fandom and on the level of musical interaction. The most essential finding probably is that these 
differences are not as striking as one might have expected them to be. This indicates that gender is not 
an important dimension of distinction in the fan cultural context.  
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 Gosto legítimo – o gosto pelas obras legítimas. De acordo com Bourdieu, cresce 

com o nível escolar para alcançar a frequência mais elevada nas frações da classe 

dominante mais ricas em capital escolar.  

 Gosto médio – é mais frequente nas classes medias que nas classes populares ou 

nas frações "intelectuais" da classe dominante.  

 Gosto popular – representado por Bourdieu pela escolha de obras de música 

chamada "ligeira" ou de musica erudita desvalorizada pela divulgação, e, 

sobretudo, por canções desprovidas de qualquer tipo de ambição ou de pretensão 

artísticas. Encontra sua mais elevada frequência nas classes populares e varia 

em razão inversa ao capital escolar. 

 

Estudiosos como Mueller (2002) e Quadros Jr (2013) refutam as ideias de 
Bourdieu quanto a essa divisão de gostos de acordo com a classe social. Mueller 
defende que: 

[...] nas sociedades pós-industriais as culturas do gosto não mais estão 
correlacionadas com classe sociais [...] Diversas culturas de gosto existem e 
diferem-se em suas maneiras de decifrar os símbolos culturais e atribuir 
significado a letras, música e imagens visuais (MUELLER, 2002, p. 588). 

North e Hargreaves (2007) partem da premissa de que os fãs de diferentes 
estilos musicais poderiam ser diferenciados em termos de uma série de fatores 
relacionados à classe social, tais como viagens, finanças pessoais, educação, emprego 
e saúde. A pesquisa deles, de caráter predominantemente quantitativo, mostrou 
diferenças entre as preferências musicais de indivíduos com diferentes condições 
sociais, indicando que fãs da música "high art" aparentavam ter estilos de vida 
indicativos da classe média e alta, enquanto os fãs da música "low-art" aparentavam 
estilos de vida de classes mais baixas.  

É oportuno sublinhar, como os próprios autores o fazem, que essa pesquisa 
se aplica à cultura Ocidental, não podendo, necessariamente, se estender a outras 
culturas. E é provável, também, que resultados diferentes sejam encontrados em 
épocas diferentes. Atualmente, a evolução tecnológica e os meios de comunicação de 
massa têm permitido o acesso cada vez maior a diferentes estilos musicais, o que tem 
modificado de forma substancial o estilo de vida das pessoas e suas preferências 
musicais. Ressaltamos também, a título de exemplo, os trabalhos de educação musical 
realizados em ONGs cujo objetivo é a formação de orquestras, corais e grupos 
instrumentais. Esses trabalhos atuam na contramão dos processos de massificação e 
constituem um universo totalmente diferente, uma vez que se propõem a abordar 
estilos musicais variados, levando os indivíduos a uma provável ampliação de suas 
preferências musicais. 

White (2001) critica as chamadas teorias de massificação, e comenta que 
outros pesquisadores também refutam essas ideias. Essas teorias alegam que a cultura 
popular tenha surgido a partir de interesses comerciais, e obteve aceitação devido à 
ignorância do público em geral, trazendo consequências ruins para a cultura de elite e 
até mesmo para a sociedade. A massificação é vista de forma pejorativa, sugerindo que 
a alta cultura, incluindo-se a arte, a musica, a literatura, era a preferida da elite, e, 
portanto, considerada superior.  
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O autor concorda que alguns aspectos da diversidade cultural tenham se 
esvaído com a massificação, mas afirma que a homogeneização da cultura é uma 
inverdade. O que ocorreu foi uma diversificação maior do material musical produzido 
e consumido. E critica a discriminação que associa o gosto da massa à mediocridade 
ou até mesmo à vulgaridade. 

Mesmo entre o público da música popular, existe uma imensa diversidade, 
e, portanto, uma pluralidade de gostos e preferências. Para White, há indícios de que a 
sociedade de hoje entenda como status social a familiaridade com diversos estilos 
musicais, incluindo aqui os indivíduos de classe media.  

Outros fatores, como a idade, o grupo étnico e até mesmo a região de 
residência, abordados por White, devem ser correlacionados com o fator classe social 
nas considerações sobre sua influência nas preferências musicais dos indivíduos. 

Idade 

A literatura sugere uma forte influência da idade nas preferencias musicais 
dos indivíduos. Primeiramente, a idade interfere na importância que as pessoas dão à 
música.  Para North (2010), com a idade, as pessoas se tornam menos propensas a 
utilizar a música para atingir metas individuais e enfrentar problemas, sendo isso 
muito frequente na adolescência. Adultos, em geral, passam a utilizar outras fontes de 
apoio, como por exemplo, os relacionamentos.  

White (2001) está em concordância com North, e atesta que, enquanto 
adultos estão sujeitos a desfrutar da música com um certo distanciamento, muitos 
jovens dão à música um lugar central em suas vidas. Isso porque  eles usam a música 
para criar chamada subcultura, uma cultura própria e distinta dos valores, crenças, 
símbolos e ações comuns. “Desta forma, o que se ouve ou não ouve define parcialmente 
quem se é. Adolescentes, em particular, irão usar a música para ajudar a definir-se”7. 
(WHITE, 2001, p. 13, tradução minha). A música é um meio, então, segundo White, do 
adolescente garantir seu lugar em uma sociedade desconhecida. 

O direcionamento de pesquisas sobre musica e preferencia musical indica 
que a adolescência é um período crucial na formação e na estabilização das 
preferencias musicais (TEKMAN; HORTAÇU, 2002; DELSING ET AL, 2008; NORTH; 
HARGREAVES, 2002; HOLBROOK; SCHINDLER, 1989; LEVITIN, 2007).  

Essa definição e estabilização pode ser constatada a partir de trabalhos 
como o de Holbrook e Schindler (1989), que mostraram que as pessoas continuam 
preferindo a música que foi popular quando eles começaram a atingir a maturidade, 
carregando essa preferência ao longo de toda a da vida. North e Hargreaves (2002), 
em estudo com aproximadamente 12.500 participantes, também verificaram que havia 
uma tendência das pessoas em apontar a preferência por músicas, estilos e artistas que 
fizeram sucesso na época em que elas eram adolescentes ou jovens adultos. 

A literatura indica, por fim, que a idade se relaciona com o ecletismo na 
música. Adultos em geral são mais ecléticos em suas preferencias musicais.  A 
investigação de White (2001) comprovou que o número de gêneros musicais que os 
indivíduos apreciam, de fato, aumenta com a idade.  

Grande parte dos trabalhos aqui descritos relaciona a idade a outros fatores, 
como o gênero e as influências sociais, que, certamente, interferem nos resultados das 
relações entre as preferências musicais e a idade.  Sabemos e concordamos que os 
comportamentos e as escolhas dos jovens e adolescentes não são uniformes, ainda que 

                                                           
7 In this way, what one does or does not listen to partially defines who one is. Adolescents, in particular, will use 

music to help define themselves. 
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se enquadrem em uma faixa etária especifica, e reforçamos a necessidade de ampliar 
as investigações e explanações sobre esses assuntos. 

Considerações finais 

Entende-se que essa investigação será de grande relevância para se lançar 
um olhar crítico sobre a educação musical realizada em instituições formais de ensino 
médio de Vitória. Vislumbra-se que os resultados dessa pesquisa possam ser utilizados 
como subsídios para educadores musicais na elaboração de estratégias de ensino da 
música, pressupondo-se que é extremamente importante levar em consideração o 
background cultura/musical dos alunos na elaboração do planejamento escolar. 

Assim, entende-se que essa proposta de estudo se adere às perspectivas da 
produção científica na atualidade e poderá possibilitar a ampliação dos estudos sobre 
as preferências musicais dos jovens na atualidade, levando-se em consideração que a 
atividade de ouvir ocupa um lugar de destaque em suas vidas. Portanto, o incentivo a 
propostas de trabalhos dessa natureza se tornam ainda mais necessário em virtude da 
implantação da Lei nº 11.769/2008, a qual altera a LDB vigente e estabelece a música 
como conteúdo obrigatório da educação básica no Brasil. 

Dessa maneira, presume-se que este trabalho irá contribuir com 
descobertas relevantes para o campo da educação musical e da música em geral, 
possibilitando retornos interessantes para o campo científico brasileiro. 
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Resumo: A investigação sobre como a música pode induzir emoções tornou-se, nas últimas duas 
décadas, um campo de notável relevância em psicologia e neurociência cognitivas. Parte significativa da 
justificação desse campo de pesquisas está relacionada às evidências de vinculação da experiência 
emocional da música de performance com a modalização daquilo que denominamos expressão musical. 
O presente trabalho objetiva discutir os pressupostos e a hipótese geradora de pesquisa acerca da 
expressão musical, pontuando, particularmente, as questões relacionadas ao toque pianístico como 
origem da expressão relacionada à realidade sonora da música para este instrumento. Concluímos 
apresentando as bases de elaboração da hipótese de pesquisa que enseja protocolo experimental que 
vem sendo desenvolvido para investigar os resultados de dois tipos de toque no controle expressivo da 
performance pianística. 
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Emoção, entendimento e expressão 

A performance musical da música escrita de tradição europeia é um 
resultado e uma finalidade do complexo processo de expressar os sentidos produzidos 
na interação do músico de performance com os eventos e processos por ele apreendidos 
em sua experiência da partitura (com todos os valores perceptivos, históricos e 
culturais a ela vinculados) e concebidos na forma de uma obra musical. Diante disso, 
confrontamo-nos com algumas questões basilares: O que é expressão musical? O que 
expressamos musicalmente? Como expressamos em performance musical? No 
presente trabalho entendemos a expressão musical como aquilo que “dá a conhecer”, 
que “revela” uma relação entre a música produzida e os estados mentais de quem a 
produziu. Assim sendo, expressão musical implica a intenção do músico de apresentar 
sua performance da obra musical como expressiva de seu entendimento da obra — e 
não de dar a conhecer “o” sentido da obra. Mas se não estamos, como na expressão 
linguística, colocando algo em comunicação na forma de conteúdos conceituais, só 
resta ao espectador da performance musical concebê-la como expressão de algo que 
está aquém do conceito: a emoção. 

Com frequência tratamos “emoção” em termos de sentimentos, ou seja, em 
termos conceituais. Podemos afirmar que a literatura que aborda a relação da música 
com a emoção é não apenas fértil como em grande parte dedicada aos estudos que 
examinam a experiência emocional à luz da experiência conceitual que daquela deriva. 
Esta não é a abordagem adotada na presente pesquisa, que visa, estritamente, à 
discussão dos dispositivos que geram o processo emocional e assim regulam os atos 
físicos e psicológicos do músico de performance para que este alcance o resultado 
expressivo intencionado. Thompson e Quinto (2011) sugerem que o poder da música 
para provocar emoção repousa exclusivamente em sua capacidade de engajar os 
ouvintes numa sincronização controlada em múltiplos níveis de abstração. Enfim, para 
eles a música ativa processos de sincronização ubíquos no comportamento humano, 
que influenciam decisivamente a nossa vida emocional. A hipótese de origem do 
presente trabalho é que a expressão musical do performer está intimamente 
comprometida com o seu modo particular de engajamento neste processo de 
sincronização, e que esta expressão está marcada por um histórico de atos de 
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ajustamento que determinaram escolhas expressivas que constituíram seu 
entendimento da obra apresentada. Assim sendo, o emprego de técnicas de 
monitoramento do processo de sincronização poderá oferecer pistas significativas 
acerca do processo de construção do entendimento musical e de sua expressão. 

Toque: Moldando a expressão 

Tendo disposto o que deve ser aqui entendido como emoção, enquanto 
motivadora e objeto da expressão musical, resta ainda discutir a questão: Como 
expressamos em performance musical e, particularmente, em performance 
instrumental? As pesquisas experimentais em performance vêm demonstrando que os 
atributos sonoros dos eventos musicais produzidos pelo performer — tais como a 
intensidade sonora (tanto quanto suas consequências na produção da variedade 
tímbrica, harmônica e rítmica deste fluxo), o timbre individual dos eventos ou das 
sonoridades complexas (incluindo a percepção do grau de dissonância dos eventos, se 
tonais), a densidade e os padrões de distribuição desses eventos no tempo, os jogos 
tonais regulados pelos padrões que configuram os movimentos harmônicos, dentre 
outros — bem como seu comportamento físico-corporal são fortemente associados a 
expressões emocionais. Isto é, mudanças sensíveis de quaisquer desses elementos são 
relacionadas a atos de expressão emocional (JUSLIN, 2001; ILIE & THOMPSON, 
2006; HUSAIN, THOMPSON, & SCHELLENBERG, 2002; BHATARA et al, 2011). 

O presente estudo propõe a investigação particular dos modos como 
músicos de performance e, em especial, pianistas, procuram controlar a produção dos 
atributos sonoro-musicais em seu instrumento, de modo a obter os efeitos específicos 
que caracterizarão a sua expressão musical. 

O conhecimento do pianista acerca das condições de criação do texto 
musical que pretende apresentar em performance ou sua competência musical 
refletida nas habilidades que demonstra ao traduzir imaginativamente em eventos 
musicais ideias previamente representadas textualmente só assumem realidade de 
música a partir de seu domínio gestual para executar as ações que tornarão a música 
aparente. A etapa atual da pesquisa objeto do presente estudo é dedicada à observação 
minuciosa dos gestos que o pianista realiza para compartilhar sua expressão com o 
público por meio de sua performance. Mas delimitamos aqui esta observação 
especificamente ao conjunto de gestos que visam, conjuntamente, ao acionamento das 
teclas do instrumento. Referimo-nos os assim denominados toques. Advertimos, no 
entanto, que consideramos na investigação exclusivamente os movimentos realizados 
pelo corpo do performer visando à eficiência do toque como evento que torna possível 
a expressão. Estão, portanto, fora do escopo do trabalho todos os movimentos 
dramáticos do corpo do pianista, que não estejam diretamente relacionados com a ação 
física do toque. 

O piano é um instrumento muito peculiar no sentido da produção de 
sonoridades, pois sua técnica convencional não possibilita ao instrumentista o acesso 
direto às cordas, que gerarão as ondas sonoras, ao invés do que ocorre em inúmeros 
outros instrumentos. Desse modo a produção de variedade tímbrica é um dos 
principais desafios do pianista, que por isso desenvolve uma interação rica de 
possibilidades com sua interface: o teclado. A inexistência de teorias e técnicas 
objetivas de como obter os efeitos tímbricos desejados, a partir da modalização do 
toque, deu origem a uma tradição voltada para a criação de ricas representações 
mentais de sonoridades e experiências visuais aludidas pelas obras (em geral, em seus 
títulos e demais textos literais a elas vinculados), com o fim de sugestionar o performer 
em sua ação expressiva. Isto tem acompanhado a teoria moderna da música ao longo 
de toda a sua história e se faz presente quando o intérprete intenciona representar o 
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“brilho d’água” em Jeux d’eau de Ravel ou associar um “som triste” a um caráter triste 
para a Mazurka op. póstumo de Chopin, ou mesmo produzir um “som vigoroso” para 
a Sonata n.2 de Rachmaninoff. Ou seja, motivado pelo efeito sonoro que tem em 
mente, o performer acredita que estará em condições de reproduzi-lo com um toque 
adequado; mas sabemos que tal procedimento não apresenta efetividade satisfatória. 

 

 

Fig. 1. Influência de diferentes tipos de toques no movimento da tecla (dó3, em mezzo-forte): staccato, 
iniciado acima da superfície da tecla, e legato, iniciado a partir da superfície da tecla (Askenfelt & 

Janson, 1991). 

Diante disso, a questão que se apresenta é: O modo de acionar as teclas do 
instrumento, o toque, realmente pode alterar o timbre e o caráter dos eventos sonoros 
produzidos no piano? Mesmo reconhecendo o denso histórico de discussões 
pedagógicas acerca da questão, que tantos resultados já produziram (incluindo 
manuais de técnica pianística), não há consenso entre as respostas para esta questão. 
A partir de meados do século XX, começaram a surgir pesquisas experimentais mais 
detalhadas sobre a produção do som no piano, enfocando tanto o toque, propriamente, 
quanto o mecanismo de acionamento das cordas. Os estudos em acústica usualmente 
corroboram a ideia de que, devido às características do mecanismo do instrumento, 
que livra o martelo de um controle mais consistente do instrumentista no momento 
em que atinge as cordas, o pianista só poderia determinar a velocidade final do martelo 
e, dessa forma, a intensidade sonora e nada mais. Músicos, ao invés, sempre afirmaram 
que podem obter ou perceber nuanças significativas de timbre e caráter em 
consequência da aplicação de diferentes toques, algo reconhecido, inclusive, como uma 
das mais relevantes habilidades de um pianista. 

A pesquisa experimental da performance pianística 

Destacamos aqui as pesquisas de Askenfelt e Jansson (1991) que 
procuraram demonstrar que mesmo quando a velocidade com que o martelo atinge a 
corda e a intensidade sonora produzida não variam de um evento para outro, 
diferenças nos procedimentos de acionar as teclas podem alterar o timbre dos sons no 
piano — o que responderia pela reconhecida personalização do toque entre diferentes 
instrumentistas. A Fig. 1 apresenta a diferença de resultado sonoro quando o dedo do 
pianista atinge a tecla a partir de uma posição acima de sua superfície (“staccato”) — o 
que ocasiona um breve retardamento durante o movimento descendente da tecla — e 
quando a atinge a partir da própria superfície da tecla (“legato”). Os pesquisadores 
demonstraram que durante o toque staccato um forte impulso inicial é transferido 
para a base da haste do martelo, que por sua vez transfere a vibração para sua cabeça 
e esta forte vibração retorna parcialmente para a tecla. No toque legato o conjunto de 
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movimentos (de toque e do mecanismo do instrumento) não gera o mesmo nível de 
vibração nos componentes mecânicos, resultando em produção sonora distinta. 

Goebl, Bresin e Galembo (2005) propuseram outra abordagem para a 
classificação dos toques: reconheceram um toque batido (struck touch), com tensão 
muscular, realizado com o movimento partindo de posição acima do teclado, e um 
toque pressionado (pressed touch), com movimento partindo do nível da superfície da 
tecla (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2. Toque batido e toque pressionado, segundo Goebl, Bresin e Galembo (2005). 

Enfocando a pesquisa do timbre, esses pesquisadores constataram que 
nossa percepção auditiva é capaz de distinguir a diferença entre um som produzido por 
meio de um toque pressionado e um toque batido. Na discussão dos resultados os 
autores chamam atenção para o que demonstra o gráfico da Fig. 3, dividido em três 
seções, sinalizando velocidade da tecla, velocidade do martelo e amplitude sonora 
durante o curto período de tempo no qual se dá o ataque do evento sonoro. No toque 
pressionado o movimento conjunto de tecla e martelo é mais consistente e o ataque do 
evento sonoro produzido é mais “limpo”, enquanto no caso do toque batido a clareza 
do ataque é comprometida por eventos imediatamente anteriores, que podem ser 
percebidos como “ruídos”. A presença e a amplitude desses “ruídos” influenciariam 
decisivamente a conformação do timbre dos eventos sonoros produzidos no piano. 

 

Fig. 3. Toque pressionado (a) e toque batido (b). Velocidade da tecla, velocidade do martelo e 
amplitude sonora (Goebl, Bresin & Galembo, 2005) 

Dalla Bella e Palmer (2006, 2011), por sua vez, avançaram na direção de 
investigar se os movimentos dos dedos do pianista apresentam traços dinâmicos de 
referência –– sobretudo com respeito à velocidade e à aceleração –– que possibilitem 
a identificação de um pianista em particular, como se tais indicadores fossem únicos, 
como uma “assinatura” estilística de cada performer. Em seguida os pesquisadores 
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aprofundaram a investigação com o exame do efeito da “taxa de movimento” dos dedos 
nas ações objetivas dos pianistas, visando avaliar se esses movimentos podem de fato 
indicar uma identidade pessoal. Segundo eles, a velocidade e os modos de aceleração 
com que os dedos dos pianistas movimentam as teclas mostraram-se suficientemente 
singulares para permitir a identificação desses performers, e o sucesso da classificação 
foi mais alto com pianistas com treinamento musical mais consistente. Para Dalla Bella 
e Palmer essa “assinatura” dos pianistas resulta de padrões de ação únicos, 
proporcionando assim sonoridades individuais. 

 

 

Fig. 4. Curvas de perfil de posição vertical de tecla e ponta de dedo, e velocidade angular de dedo e 
pulso (Furuya et al, 2015).  

Vários outros estudos vão além da observação da ação dos dedos do pianista 
e se dedicam a avaliar os modos como o performer utiliza o corpo para produzir 
variedade de expressão no toque –– sobretudo com ponta de dedo, dedo, pulso, 
músculos extensores e flexores dos dedos (antebraço), cotovelo, tríceps e bíceps 
(braço) e ombro. Em sua pesquisa, Furuya e colegas (2015) desejaram avaliar o efeito 
biomecânico da intensidade sonora e do andamento em movimentos repetitivos no 
piano. Eles postulam que a relação entre as mudanças conjuntas de velocidade de 
ataque de tecla/atividade muscular e a intensidade sonora difere em função do 
andamento. Propuseram aos participantes a execução de um movimento repetitivo 
(por 30 vezes), da díade Mi4–Dó5, com polegar e 5o dedo da mão direita, em staccato, 
em quatro níveis de intensidade sonora (piano, mezzo-piano, mezzo-forte e forte), e 
em quatro andamentos distintos (180, 240, 300 e 360 batidas por minuto) 
determinados metronomicamente antes de cada execução. Observaram então várias 
modalidades de uso dos recursos corporais envolvidos no acionamento das teclas do 
instrumento, e ressaltaram que os performers apresentaram contração de diferentes 
partes do corpo diretamente comprometidas com a performance das tarefas propostas, 
de acordo com o aumento de intensidade sonora e andamento musical. A Fig. 4 
apresenta o perfil de vários elementos observados na performance de um dos 
participantes. Os gráficos componentes mostram, respectivamente, de baixo para 
cima, posição vertical de tecla e ponta de dedo, e velocidade angular1 de dedo e pulso, 
em 180 (à esquerda) e 360 bpm, e em piano (curvas sólidas) e forte (curvas tracejadas) 
–– as curvas representam a média do comportamento desses elementos ao longo das 
30 repetições solicitadas aos participantes pelos pesquisadores. A linha vertical 

                                                           
1 A velocidade angular de um corpo, medida em radianos por segundo (rad/s), descreve a velocidade de 
uma rotação ou a taxa com que a posição do corpo muda na trajetória circular. Diz-se do movimento 
circular que possui propriedades angulares como “deslocamento angular”, “velocidade angular” e 
“aceleração angular e centrípeta”. 
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tracejada define o tempo “0” (zero), que representa o momento em que a tecla alcança 
sua posição vertical mais baixa (“fundo de tecla”). 

Não cabe aqui discutirmos os resultados da pesquisa em relação aos 
objetivos específicos almejados por esses pesquisadores no estudo em questão, mas o 
fato de que após inúmeras análises de dados, com respeito a esses e aos demais 
elementos observados, Furuya e colegas identificaram três grupos de pianistas, cada 
qual com estratégias de movimento distintas para tocar tanto mais forte quanto mais 
rápido. Os pianistas do grupo 1, que reuniu o maior número de participantes, 
compensava a diminuição da velocidade de cotovelo, sobretudo com aumento de 
velocidade de pulso e dedos. Consequentemente, com o aumento de intensidade e 
andamento, o aumento de atividade muscular do antebraço mostrou-se 
proporcionalmente maior do que nos outros grupos. Os participantes identificados 
como grupo 2 exibiram coeficientes relativamente menores em relação à atividade 
muscular; tiveram inclusive coeficientes negativos para os músculos do ombro e dos 
dedos. Para Furuya e colegas esses resultados sugerem que os pianistas deste grupo 
aumentam tanto a intensidade quanto o andamento em suas performances de maneira 
fisiologicamente eficiente, aliviando o esforço muscular –– verificaram que todos os 
pianistas deste grupo eram performers premiados internacionalmente, o que lhes 
pareceu refletir uma estratégia bem-sucedida para tocar de forma mais eficiente. Por 
fim, os participantes classificados no grupo 3 apresentaram maior redução na 
velocidade de cotovelo com o aumento de intensidade e andamento. Além disso, 
mostraram um coeficiente positivo para a velocidade de ombro e um pequeno 
coeficiente negativo para as velocidades de pulso e dedos, o que indica que quando 
exigidos por aumento de intensidade e andamento compensavam a diminuição na 
velocidade do cotovelo pelo aumento da velocidade do ombro 

Hipótese e considerações finais 

Enfim, considerando o corpus teórico-metodológico surgido nas últimas 
décadas, abordado e produzido por pesquisas experimentais tais como as acima 
citadas, e considerando, particularmente, a investigação do controle da variação das 
ações articulares e musculares envolvidas na produção do gesto performático 
denominado toque –– que acreditamos concentrar a maior parte dos recursos 
expressivos do pianista ––, construímos a hipótese da maior eficiência do toque na 
tecla, com respeito à gama de variáveis controláveis pelo performer. Os parâmetros 
que sustentam aqui a avaliação de eficiência são: (1) o equilíbrio sonoro, considerado 
a partir do grau de controle do performer sobre a uniformização de gesto e efeito 
sonoro, ao longo de dado trecho musical, quando necessária ou desejada; (2) a 
qualidade sonora, entendida como capacidade do performer em obter uma gama 
expressiva de efeitos sonoros diversos, quando necessário ou desejado; e (3) a 
economia de meios, reconhecida como condição fundamental para a garantia da 
resistência e da consistência da performance, ao longo do período de realização de uma 
apresentação profissional, considerado seu alto grau de exigência física. 

Desse modo, pretendemos demonstrar, a partir de um programa de 
experimentos com seis pianistas universitários avaliados num mesmo nível de 
formação, a validade da referida hipótese com respeito à maior efetividade do padrão 
de execução pianística que prioriza consistentemente o toque na tecla, em vez de 
recorrer mais regularmente aos toques fora da tecla. Para tanto, desenvolvemos um 
protocolo de pesquisa que propõe a aferição do cumprimento de quatro tarefas 
distintas a serem propostas aos participantes. Este protocolo inclui o emprego de 
monitoramento neurofisiológico, registro videofonográfico e ferramentas eletrônicas 
de análise de dados. 
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Resumo: Medo de palco, também conhecido como Ansiedade na Performance Musical (APM), acomete 
um número significativo de músicos profissionais, cujo desempenho pode ser prejudicado por uma 
síndrome que envolve a referida situação. O presente trabalho tem por objetivo compreender as 
possíveis causas que desencadeiam uma ansiedade excessiva antes e/ou durante a performance, assim 
como propor estratégias que possam auxiliar e amenizar o problema através de procedimentos 
pedagógicos. As obras de Boris Berman, Dianna Kenny, James Cooke e John Rink foram selecionadas 
como referenciais teóricos, além da contribuição de autores renomados em artigos de pesquisa. 
 
Palavras chave: medo de palco, ansiedade, performance musical. 

Introdução 

Medo de palco é uma condição que acompanha músicos e outros artistas 
que, profissionalmente, tem por característica a exposição em público. Também 
chamado de ansiedade na performance, é um assunto que vem se destacando na 
literatura e no meio acadêmico por apresentar tamanha relevância na preparação de 
atividades que envolvam o momento crucial da apresentação em público. E não precisa 
ser, necessariamente, um público grande, como imaginamos ao usar esta 
denominação, bastam apresentações para bancas, ou outras formações pequenas, que 
já é possível visualizar o medo de palco interferindo na performance. 

Elizabeth Valentine descreve o medo de palco – utilizando o termo 
ansiedade de atuação – como uma “apreensão persistente e angustiosa em torno das 
habilidades interpretativas e sua deterioração real, em um contexto público, até um 
nível injustificado dado à atitude, treinamento e nível de preparação musical do 
indivíduo” (VALENTINE, 2006, p. 199). Em seu trabalho ela relata que 24% dos 
músicos de orquestra dos EUA afirmaram sofrer de medo de palco e 15% o 
consideraram um problema grave. E ela acrescenta que o medo de palco diminui com 
a idade e a experiência, mas sem saber se pelo efeito das apresentações constantes ou 
pela sobrevivência do mais apto à profissão (p. 199). Este é um dado importante: 
quantos músicos deixaram a carreira pelo medo de palco e, portanto, nem aparecem 
nas pesquisas sobre o tema? Essa provável lacuna carece de maiores esclarecimentos, 
os quais, também seriam úteis para a presente abordagem. 

Esta pesquisa tratará dos fatores principais que causam uma ansiedade 
excessiva e prejudicial à performance musical, bem como, estratégias oferecidas por 
diferentes opiniões e áreas de estudo que se dedicaram ao tema de algum modo 
especial. Para muitas pessoas, alguma ansiedade antes do momento da performance é 
benéfica, mas raramente assumida apenas nesse âmbito. A maioria dos músicos – que 
tive a oportunidade de conhecer – relatam uma preocupação especial com o palco e 
com o seu desempenho perante essa sensação inerente à expectativa causada por algo 
importante. Portanto, aprofundar o conhecimento sobre o medo de palco reflete uma 
importância significativa, pois é um assunto pertinente e decisivo à carreira do músico. 
Há casos comprovados de trajetórias prejudicadas, ou redirecionadas, simplesmente, 
por situações traumatizantes desencadeadas pelo medo de palco, ou pela falta de 
preparo à situação que o cerca. 

O tema tem sido abordado com maior relevância nos últimos anos e a 
postura frente ao problema está mudando. A busca por iniciativas que possam 
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representar algum auxílio na diminuição desses efeitos abrange diversos caminhos, 
como a farmacologia, a psicologia, técnicas de meditação, relaxamento, respiração, 
além de muitos outros que possam ser experimentados e comunicados no meio musical 
conferindo algum suporte para quem se interessa pelo assunto. 

Há relatos de iniciativas bem-sucedidas no ramo da música, como em 
alguns cursos, onde os professores organizam momentos informais de performance 
para induzir os alunos a se apresentar em um ambiente propício a comentários, com o 
objetivo de preparar os alunos para a observação de si mesmos como intérpretes e da 
projeção de suas performances. Essa oportunidade gera no músico o conhecimento de 
suas reações frente ao palco e ensina-o a se preparar, levando em consideração, além 
do estudo de uma obra musical, a sua interpretação em público. 

Estudar uma obra musical e se preparar para apresentá-la pertencem a 
objetivos diferentes. Por isso, a discussão deste tema na formação profissional se faz 
indispensável. Por muito tempo se ouviu que estudar, incessantemente, era o 
suficiente. Mas, mesmo músicos que não se depararam com tais problemas durante 
uma carreira já consolidada, se veem carentes de um suporte em algum momento. E 
antes de permitir que um momento desagradável ocorra, cabe à pesquisa e à educação 
musical abordá-lo. 

Relatos de músicos conceituados sobre os sintomas desagradáveis 
decorrentes da ansiedade na performance ou, medo de palco, expõem que este tema 
vai além do que imaginamos no mundo da música. Há uma visão de que músicos 
consagrados não passam por tal situação e, no entanto, não. Os exemplos não são 
poucos: Maria Callas, Enrico Caruso, Pablo Casals, Luciano Pavarotti, Leopold 
Godowsky, Vladimir Horowitz, Ignacy Paderewski, Arthur Rubinstein, Sergei 
Rachmaninoff (KENNY, 2011; VALENTINE, 2006), entre outros. O tão desejado 
“prazer no palco” pode ser difícil de conquistar. Acreditar que o tempo e a experiência 
podem contribuir para a diminuição deste sentimento pode ser verdadeiro como, 
também, falho, pois se ao atingirem o ápice de suas carreiras, esses músicos destacados 
ainda assumem sentir medo de palco, é porque este assunto merece uma representação 
importante a ser discutida no meio musical. Atribuir somente às habilidades musicais 
a superação do medo pode ser equívoco quando se ouve, inclusive, que esse estado 
oscila durante a carreira. 

Com o objetivo de auxiliar os músicos a obter recursos para enfrentar o 
medo de palco, porém, sem a pretensão de apresentar formas infalíveis, esta pesquisa 
em andamento contém o intuito de coletar dados bibliográficos para a discussão deste 
tema, justificando-se no fato de que o medo de palco é uma proposta importante a ser 
estudada no meio musical e ainda constituir-se como assunto de grande interesse por 
parte dos músicos. 

O material a seguir representa um resultado parcial da pesquisa referente 
ao desenvolvimento da dissertação de mestrado, com textos que abrangem diferentes 
áreas de estudo, como da psicologia para músicos, da música em aspectos gerais e 
específicos ao tema e opiniões de autores renomados que possam auxiliar de alguma 
forma no enfrentamento do medo de palco. 

Dianna Kenny 

O medo de palco também é denominado como Ansiedade na Performance 
Musical (APM) e ocupa um papel de destaque na literatura atual, como Diana Kenny 
vem apresentando através de suas pesquisas, desde a conceitualização do tema a 
abordagens e estratégias para auxiliar os músicos que se interessam pelo assunto. Ela 
descreve que a fenomenologia da APM é experimentada em todas as suas 
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manifestações – somática, cognitiva e comportamental – tanto por músicos clássicos, 
como do jazz e da música popular, além de não conferir relação entre idade, anos de 
experiência ou maestria de nível técnico da arte de alguém (KENNY, 2011, p. 12). 

A experiência de intensa ansiedade na performance musical não é limitada a 
músicos iniciantes na carreira. Muitos músicos experientes que tem 
desfrutado de sucesso a nível nacional e internacional continuam a 
experimentar um nível aversivo de ansiedade na performance durante toda a 
sua carreira, mesmo sobre repetido sucesso, crítica aclamada e objetivamente 
performances avaliadas excelentemente (KENNY, 2011, p. 8).1 

Ela trata do conceito das vulnerabilidades pessoais, onde a natureza da 
ansiedade excessiva é vivida também na vida pessoal de alguns músicos, ou seja, é um 
problema que pode ser identificado além do ambiente da performance musical. Alguns 
exemplos citados incluem Tatiana Troyanos, Maria Callas e o próprio compositor e 
pianista Frédéric Chopin, um exemplo de personalidade que não se identificava com o 
palco e que, provavelmente, segundo ela, sofria de APM em grau elevado. Deve-se 
considerar, também, a sua saúde frequentemente debilitada como possível 
contribuição à sua preferência em compor e lecionar, pois, como músico, poderia 
ocupar uma função de maior destaque, já que foi um prodígio e virtuoso do piano (p. 1 
e 2). Exemplos como estes mostram o quanto a APM pode interferir na carreira dos 
músicos e até no percurso da história da música. 

O tema pode apresentar pouca associação com a música popular, mas Kenny 
expõe um exemplo de que esse meio também é acometido pela APM. A letra da música 
Stage Fright da The Band (1970) relata como procedem os sintomas: extrema 
ansiedade com a performance, investimento pessoal máximo, medo da exposição, 
perfeccionismo, vulnerabilidade psicológica inerente, custos psicológicos da 
performance, ambivalência sobre a carreira do intérprete, automedicação, 
consequências físico-psicológicas, apresentação fenotípica (esconder o medo), 
sintomas somáticos, ameaça avaliativa e extremo sofrimento emocional (p. 3 e 4). Uma 
série de sensações, pensamentos e sintomas inimagináveis para quem assiste a uma 
performance musical. Porém, apesar desse intenso stress pré-performance, ou até no 
decorrer dela, Kenny escreve que a performance de músicos profissionais é pouco 
afetada, mesmo quando o intérprete assume não ter alcançado seus objetivos. Testes 
feitos com cantoras, por exemplo, mostraram que os avaliadores não observaram 
diferença na qualidade da voz como elas descreviam por se encontrarem em períodos 
hormonais diferentes (p. 9), o que demonstra que a percepção do intérprete perante a 
plateia, muitas vezes, está distorcida da realidade. 

Além dos sintomas físicos e fisiológicos, Kenny comenta sobre as dimensões 
cognitivas da APM que se caracterizam pelo martírio mental que o intérprete pode 
sofrer, como no comentário citado de Claudio Arrau:  

Eu costumava pensar que era o fim do mundo. Levava alguns meses para me 
recuperar. Eu queria ser perfeito, divino – além das falhas ou erros de 
memória. Mas isto sempre produz o efeito oposto. Agora, eu não fico mais 
perturbado. Nos anos da minha juventude, se isso acontecesse, eu desistiria, 

                                                           
1 “The experience of intense music performance anxiety is not limited to early-career musicians. Very 
experienced musicians who have enjoyed success at the national level and many highly accomplished 
and successful international performers continue to experience an aversive level of performance 
anxiety throughout their careers, despite repeated success, critical acclaim, and objectively assessed 
superb performances” (KENNY, 2011, p. 8). 
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eu desistia, mas me mantinha tocando, como se todo o resto não contasse mais 
(KENNY, 2011, p. 10). 2 

Através deste relato, a ansiedade cognitiva dele é expressa pelo pensamento 
catastrófico, a ruminação pós-performance, o objetivo não realístico de extremo 
perfeccionismo e a falta de habilidade em desfrutar de prazer nos aspectos positivos da 
performance, tão prejudiciais quanto qualquer sintoma físico da APM (p. 10). 

A autora comenta sobre um fator que parece manter a ansiedade na 
performance: o perfeccionismo. Uma das razões para as quais ela destaca esta condição 
é o fato dessas artes serem disciplinas rigorosas, onde há sempre uma busca incansável 
pela perfeição e que pode desencadear fatores negativos quanto positivos, onde os 
extremos podem debilitar, segundo a autora (p. 10). Um exemplo mostrado por ela é 
da cantora Barbra Streisand que, por esquecer a letra de uma canção em um concerto, 
deixou de se apresentar por 27 anos (p. 10). Ou seja, as vulnerabilidades psicológicas 
têm um papel na resposta da APM que abrange mais de um aspecto na vida do 
indivíduo e Kenny salienta que o construto da APM possui diversas causas e 
dimensões, mas que as reações acontecem naqueles que já são vulneráveis 
psicologicamente (p. 12). 

Kenny também faz menção à teoria do fluxo (Csikszentmihalyi, 1999 apud 
Kenny, 2011), uma experiência na qual as artes criativas, o esporte, os jogos, os ritos 
religiosos e qualquer outra atividade que possa estimular o prazer no indivíduo 
desencadeia um estado de imersão sobre a atividade a ponto excluir incitações externas 
e internas (p. 6). Ela escreve que essa sensação é paradoxalmente a culminação de 
disciplina, prática dedicada, concentração e perseverança, ocorrendo quando as 
habilidades individuais e a tarefa se equilibram (p. 6). Portanto, a autora destaca como 
uma condição que pode ser vivenciada, inclusive, por músicos ansiosos, mas 
principalmente, por aqueles que permanecem no campo da performance (p. 12-13). 

Margaret S. Osborne, Don J. Greene e Don T. Immel 

Estes autores realizaram um estudo piloto que foi caracterizado como a 
primeira avaliação empírica de um pacote de treinamento desenvolvido para avaliar as 
habilidades psicológicas dos músicos. Derivado dos avanços na performance do 
esporte, onde há também uma preocupação em auxiliar psicologicamente o 
desempenho dos atletas, o estudo demonstrou que estudantes com um forte senso de 
competência em suas habilidades musicais e controle sobre o seu bem-estar físico e 
psicológico aumentam a própria capacidade de exceder o nível médio da sua 
performance musical, alcançando o “pico” (peak) ou uma performance que consideram 
ideal (OSBORNE, GREENE e IMMEL, 2014, p. 1). 

Eles comentam sobre a diferença fisiológica substancial existente entre o 
momento do ensaio e o concerto: um aumento significativo na frequência cardíaca e 
tensão física do indivíduo. Uma condição que, segundo os autores, pode representar 
efeitos prejudiciais à performance musical se o músico interpretar esses sintomas 
fisiológicos como debilitantes para sua performance. A pesquisa mostra que 
interpretações catastróficas e negativas alimentam a APM debilitante, gerando um 
problema de saúde ocupacional para um elevado número de músicos profissionais, 
bem como aqueles em processo de treinamento para uma carreira profissional (p. 1). 

                                                           
2 “I used to think it was the end of the world. It sometimes took months for me to recover. I wanted to 
be perfect, divine – beyond any flaw or memory mistake. But that always produces the opposite effect. 
Now I don’t get so upset... You know what would happen in my very early years if something went 
wrong? I gave up. I kept playing but I gave up. As if there didn’t count (Arrau in Horowitz, 1982)” 
(KENNY, 2011, p. 10). 
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As conclusões do estudo sugerem que as implicações pedagógicas dos 
resultados incentivam os programas de graduação em performance musical a oferecer 
um suporte psicológico para os estudantes, como um fator que contribui claramente 
para a carreira e bem-estar dos músicos (p. 1). 

Jeffrey M. Jackson e Bibb Latané 

Um artigo de 1981, elaborado por Jeffrey Jackson e Bibb Latané, mostra a 
diferença nos níveis de ansiedade, por exemplo, quanto ao número de intérpretes 
atuantes no palco. Os resultados da pesquisa mostram que, conforme o número de 
executantes no palco aumenta, o nervosismo e a tensão sobre a performance 
diminuem, primeiro pela razão de que a atenção sobre o intérprete é dividida e, 
segundo, pela questão da responsabilidade sobre alguma falha ser igualmente dividida 
(JACKSON e LATANÉ, 1981, p. 82). 

Os autores descrevem que dividir a atenção no palco também pode gerar a 
falta de comprometimento por parte do grupo em buscar uma ótima performance, 
devido às glórias também serem compartilhadas pelos membros do grupo, caso a 
performance seja bem-sucedida (p. 82). E há a pergunta do por que mais músicos não 
se apresentam em grupo, já que a ansiedade é comprovadamente menor? Segundo 
eles, a provável resposta reside nessa constante divisão, tanto de tarefas quanto do 
bônus sobre elas, como o centro das atenções, o faturamento, o dinheiro e a própria 
dificuldade da tarefa em coordenar-se com o grupo (p. 82).  

Os autores concluem que o medo de palco pode ser uma emoção importante 
e útil à performance, pois eles acreditam que a ideia da ansiedade, quando controlada 
e bem utilizada, é amplamente difundida entre os profissionais e que não é um 
processo misterioso um artista habilidoso transmutar a tensão nervosa do medo de 
palco em presença de palco, projetando essa energia de volta para o público sob a forma 
de vivacidade e profundidade na música (p. 84). 

Andrew Steptoe e Helen Fidler 

Os dados obtidos em algumas pesquisas refletem uma tendência a 
pensamentos catastróficos e uma distorção da realidade por aqueles que apresentam 
níveis elevados de APM. O artigo de Steptoe e Fidler (1987) utilizou-se de um 
questionário realizado por músicos de orquestra, amadores e estudantes, onde os 
resultados demonstram que a APM foi relacionada ao neuroticismo, medos cotidianos, 
medo de multidões e situações sociais (STEPTOE e FIDLER, 1987, p. 241-242). Apesar 
do fato da maioria dos músicos não creditar ao medo de palco as dificuldades 
psicológicas, alguns testes e analogias sugerem que a APM é mais comum em pessoas 
com uma disposição neurótica (p. 241-242). 

No estudo, a APM foi correlacionada com o neuroticismo nos três grupos, 
mas o grupo dos profissionais apresentou significativamente maiores índices em quase 
todos os quesitos: neuroticismo, catastrofização, estratégias de enfretamento do medo 
misturadas – ou seja, estratégias copiadas de diferentes fontes e exemplos – medo de 
multidões e atitude blasé (indiferença) (p. 243-247). Já o grupo dos estudantes 
mostrou uma relação mais estreita entre a APM e o medo de situações sociais; ausência 
de pensamentos positivos; conhecimento sobre o stress do trabalho; e horas irregulares 
de estudo, enquanto que o neuroticismo entre estes e os amadores não foi relacionada 
com a catastrofização (p. 243-247). 

Além desses dados, os autores observaram que 17% dos músicos 
profissionais com altos níveis de APM disseram tomar sedativos como um método de 
cópia, comparados com 4% dos músicos com níveis médios de APM e 9% com baixa 
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APM (p. 247). Nenhuma diferença em estratégias de comportamento foi significante, 
apenas quanto à meditação, onde houve uma tendência maior nos músicos com APM 
média, enquanto que apenas 10% dos músicos com baixa APM relataram utilizar o 
método e 5% dos músicos com APM em níveis altos (p. 247). O mesmo resultado foi 
encontrado nos estudantes, aliando juntamente a leitura à meditação e 29% dos 
músicos com APM baixa disseram tomar álcool antes da performance, comparado com 
8% com APM média e 14% dos músicos com APM alta (p. 247). De acordo com essa 
pesquisa, é possível observar que a meditação tem um papel importante para a redução 
da APM, considerando a sua utilização pelos músicos que apresentaram níveis baixos 
de ansiedade. 

Em 1989, as pesquisas de Steptoe no artigo Stress, coping and stage fright 
in professional musicians (Stress, cópia e medo de palco em músicos profissionais) 
confirmam que tanto fatores cognitivos quanto fisiológicos estão amplamente 
envolvidos com a APM e que os distúrbios cognitivos centram-se em torno das 
preocupações a respeito das potenciais catástrofes na qualidade da performance e em 
crenças exageradas sobre a importância de qualquer performance particular 
(STEPTOE, 1989). E ele argumenta sobre a relação existente entre o medo de palco e 
as tensões gerais da carreira dos músicos, além dos problemas que podem surgir ou se 
perpetuar em músicos que buscam copiar comportamentos e estratégias de outros 
profissionais, como o uso de fármacos e álcool (STEPTOE, 1989). 

Elsa Guevara 

A pianista Elsa Guevara estuda o ramo da psicologia para músicos além de 
atuar ativamente como pianista. Em um dos seus artigos, ela pesquisa a relação 
existente entre o ambiente cultural e as abordagens para a performance musical, 
perguntando se a ansiedade na performance seria um problema individual do músico. 
Ela constata que as cognições e emoções envolvidas na carreira do músico são 
parcialmente resultado da influência do grupo cultural a que pertencem: 
preocupações, valores, crenças e objetivos, diferentes entre uma cultura e outra, 
influem positiva ou negativamente no modo como os músicos encaram suas 
experiências com a performance em público, sua prática e cotidiano (GUEVARA, 2014, 
p. 67). 

Ela destaca que os músicos não-clássicos têm uma preparação mais 
orientada para a conectividade da música com o público, quanto que os músicos 
clássicos já apresentam uma orientação mais voltada para si mesmos e menos para o 
público (p. 68-69). O teste realizado em sua pesquisa mostrou que os dois grupos 
diferiram significativamente nas emoções relatadas durante a performance: artistas 
clássicos relataram menos exaltação, alegria, excitação positiva, confiança e mais 
preocupação e medo que artistas não clássicos (p. 68-69). Disso, os resultados de sua 
pesquisa mostraram uma prevalência de emoções positivas por aqueles que 
procuraram se conectar com o público, buscando um objetivo coletivo com o fazer 
musical (p. 71). 

Boris Berman 

Boris Berman retrata que, psicologicamente, a tarefa do intérprete pode ser 
vista como impossivelmente difícil e complexa, pois o músico se depara com grandes 
desafios e exigências que o compelem a refinar, constantemente, cada nuance de sua 
performance e que a performance perfeita, aspirada por uma vida inteira, é impossível 
(BERMAN, 2000, p. 191). Ele aconselha que a alma artística precisa estar em prática, 
o que corresponde a apresentações frequentes, independente da importância ou 
repercussão delas, o importante é manter-se ativo no palco para desenvolver cada vez 
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mais o que muitos chamam de carisma com o público – um “inconveniente x”, como 
ele descreve – que pode ter o poder de transmitir o conteúdo musical para o ouvinte 
(p. 192). Para realçar esta ideia, ele usa o exemplo da profissão de radialista, onde a 
forma como este transmite a informação pode despertar atenção ou não, 
correspondente à atuação do músico durante um concerto, onde a ênfase deve residir 
em canalizar as emoções para o ouvinte (p. 193). 

Junto a essas recomendações, Berman comenta sobre o medo que paira com 
relação a possíveis falhas de memória durante uma apresentação. Ele discute e reverte 
o termo para problemas com a concentração ao destacar que o músico deve estudar 
com objetivos artísticos, evitando meras repetições e desenvolvendo, assim, um 
exercício para a memória amparado por uma prática constante do dia-a-dia (p. 193-
194). Reforça que o músico deve evitar o costume de testar a obra musical para ver, 
simplesmente, se é possível executá-la sem erros, uma atitude que, segundo o autor, 
pode resultar num toque mecânico e vir à contramão dos objetivos que as pessoas têm 
ao comparecerem aos concertos: o de ouvir boa música (p. 194-195). E conclui que a 
maior preocupação do intérprete deveria ser de encantar o público, de centrar toda a 
sua energia na função de comunicador musical, a ponto de não haver espaço para 
outras preocupações (p. 192-193). 

Olga Samaroff 

Olga Samaroff alega que a concentração é o ponto-chave para o sucesso na 
performance musical e defende que o estudo inteligente se fundamenta pela 
concentração em todo o tempo (SAMAROFF, 1999, p. 336), o que desperta no 
intérprete uma atitude de intensa responsabilidade perante a preparação de uma obra 
musical. Ela assegura que o intérprete precisa manter-se atento ao que quer e não 
procrastinar o que busca ao estudar uma obra musical, como a interpretação, o 
fraseado e nuances em geral e ressalta, também, que a complexidade do fazer musical 
o compele a observação e o conhecimento de diversos aspectos intelectuais imbuídos 
nesta tarefa (p. 341). Portanto, contradizendo o que alguns relatos afirmam sobre o 
paralelo entre tocar com emoção ou com o intelecto, a autora argumenta que “o 
performer com um alto nível de faísca divina não pode estar isento de intelecto” (p. 
335). 3 

Com a concentração no estudo, a autora comenta ser dispensável fazer 
menção à memorização, já que uma auxilia por completo a outra (p. 344). Ela 
exemplifica este conceito com a prática teatral, onde um ator tem sua fala conectada 
com a fala do outro, portanto a memória pode ser despertada na música através de um 
material que se conecta ao outro e, assim, há uma naturalização do discurso musical a 
ser executado, semelhante a uma conversa (p. 345). 

A concentração para ela induz o estudante a tocar não apenas algumas vezes 
de maneira certa, mas várias vezes, pois se ele está concentrado em aprender com o 
seu estudo, ele encontrará o caminho da performance desejada e saberá como repetir, 
além de exigir, mentalmente de si mesmo, que sua concentração dure até o objetivo ser 
concluído (p. 342). E para não confundirem seu discurso como apenas um incentivo 
ao desenvolvimento do intelecto, ela aponta que todo o talento do músico está na sua 
concentração. 

De todos os processos intelectuais, nenhum é mais útil para o estudante que a 
concentração – direcionando os poderes de pensamento de alguém e 
mantendo eles acima de qualquer coisa até algum propósito definido estar 

                                                           
3 “the performer with the divine spark in the highest sense cannot be lacking in intellect” (SAMAROFF, 
1999, p. 335). 
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concluído. O estudante deveria ter sempre em mente que tudo o que lhe é 
convicto do seu talento natural há de permanecer. A concentração acima dos 
detalhes técnicos irá melhorar o valor do seu talento natural em mil vezes 
(SAMAROFF, 1999, p. 336-337). 4 

Ela também não descarta o papel da repetição, mas de uma maneira em que 
essa prática ocorra dirigida por objetivos claros (p. 338). Sua importância é 
exemplificada por um ator francês que diz ter ensaiado sua atuação mais de duzentas 
vezes e isso gerou nele o esquecimento do trem que deveria pegar para chegar ao local 
do espetáculo. O resultado é que a plateia ficou encantada pela sua performance e que 
o sucesso, segundo ela, deu-se pela sua intensa concentração nos ensaios a ponto de 
esquecer o compromisso com horários (p. 340). Através desse exemplo, a autora 
sustenta que uma prática correta, perpetuada durante anos, proporciona uma 
liberdade técnica e um tipo de certeza no subconsciente do indivíduo que o permite ter 
livres possibilidades de atuar (p. 340). Ou seja, a repetição se constitui como uma etapa 
importante quando praticada sobre intensa concentração, conservando, assim, os 
objetivos musicais em constante atenção, visto a gama de material para ser absorvido 
e compreendido pelo intérprete. 

Alberto Jonás 

Alberto Jonás comenta sobre o “nervosismo” (nervousness) no corpo 
humano como uma reação natural da nossa hereditariedade e que devemos considerá-
la parte do dia-a-dia, porém com a possibilidade de aprender a controlá-la (JONÁS, 
1999, p. 399). Um dos argumentos que ele defende encontra-se no bem-estar do 
músico como uma condição saudável de vida, onde um corpo forte e com saúde pareça 
descansado ou, simplesmente, preparado para suportar a alta tensão ocasionada pelas 
situações da profissão (p. 400). 

Para o autor, buscar uma solução definitiva ou médica para os sintomas da 
ansiedade é errôneo e por essa razão, a maneira como a prática diária de estudo se 
consolida deve conter preocupação com a própria saúde (p. 400). Um exemplo exposto 
por ele é alternar o estudo com caminhadas, respiração, alongamento e procurar uma 
alimentação balanceada, evitando álcool e outros estímulos que possam ser 
prejudiciais ao corpo humano (p. 404). E ressalta que os grandes músicos que ele 
conhece são pessoas fortes, acreditando que isso interfira significativamente no 
resultado musical que se espera de uma longa trajetória de estudos e concertos (p. 
405). 

Jonás descreve que as células do nosso sistema nervoso se fecham num 
processo único do qual podemos parecer sentir dor ao alfinetar nosso dedo, mas o 
senso de dor não está exatamente no dedo, e sim, no nosso cérebro e que isto é muito 
importante para os músicos observarem pela razão de que há possibilidade de 
controlarmos o que sentimos (p. 402). Não faltam relatos de casos em que as pessoas 
em situações especificamente estressantes, perderam sentidos, principalmente, da dor 
física. Dessa forma, o autor quer expor a existência de inferências que podem ser 
elaboradas com o controle mental certo, evitando horas de desgaste para o aluno e 
acrescenta que o músico que sofre em demasia com o seu sistema nervoso, ainda não 

                                                           
4 “Of all the intellectual processes none ir more helpful to the student than concentration – directing 
one’s thinking powers to war done thing and keeping them upon that thing until some definite purpose 
is accomplished. The student should always fasten upon the conviction that whatever is his in the way 
of natural talent is there to remain. Concentration upon technical details will enhance the value of his 
natural talent a thousand fold” (SAMAROFF, 1999, p. 336-337). 
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aprendeu a controlar-se mentalmente e fisicamente, pois a ânsia natural do sistema 
nervoso é apressar o processo de aprendizado (p. 405). 

Jonás também faz recomendações quanto às situações do estudo diário que 
correspondem a detalhes, muitas vezes, despercebidos por quem estuda, como o 
correto uso do piano, a luz do ambiente, possíveis problemas de visão e qualquer outro 
empecilho que possa causar tensão em alguma parte do corpo (p. 406). Esses 
pressupostos, além do maior relaxamento muscular possível, refletem na economia de 
energia do músico, um conhecimento que já é difundido como uma premissa 
importante para o estudo e a performance musical, justificando-se no fato de que o 
corpo já despende esforço considerável para tudo o que corresponde à performance. 
Assim, com a economia de esforço corporal sempre que possível, há energia acumulada 
para momentos úteis.  

O pianista deveria saber que todo esforço requer uma despesa nervosa (...) 
Então, torna-se necessário uma nova forma de força nervosa. Apenas como 
uma bateria de armazenamento que tem sido utilizada quando necessário e 
recarregada novamente, os nervos devem ser recarregados com força para 
futuros empreendimentos (JONÁS, 1999, p. 403). 5  

Outra recomendação é quanto aos pensamentos do intérprete. Ele defende 
que o músico deve ter em mente os aspectos musicais da obra e não preocupações 
centradas em erros, falhas de memória ou em si mesmo e que “se alguém isolasse o 
micróbio do nervosismo não seria provavelmente encontrado nada além da ampliação 
de si mesmo” (p. 400). 6 Segundo ele, o foco deve estar nos delineamentos mais 
importantes da peça, nas frases, no toque, na beleza do som e, portanto, não há tempo 
de se preocupar em ter medo, pois há inúmeras outras preocupações que conduzem o 
fazer musical (p. 407). 

Além desses argumentos, Jonás escreve que o músico deve desenvolver o 
domínio sobre as obras musicais que apresenta, pois isso gera confiança e proporciona 
um saber internalizado livre de preocupações quanto à credibilidade do intérprete 
sobre suas habilidades musicais (p. 407). Com o domínio, vem a coragem – palavra 
que ele descreve incorporar todos as recomendações citadas, tanto intelectuais quanto 
fisiológicas e morais – e reforça que repetidas experiências proporcionarão isso ao 
intérprete, como um soldado que sente medo em qualquer ocasião de luta, mas com a 
experiência, passa a dominar sua própria coragem, tornando seus nervos subversivos 
à situação (p. 410). 

Ele argumenta que o medo de palco é um deslocamento de atenção 
indevido, o qual deveria ser direcionado para a música e não para o intérprete e 
compreender que, se algum erro ocorrer, isso não resultará tão relevante para a vida 
humana (p. 412). Ressalta que estamos vivendo uma geração de muita eficiência e 
excelência sobre muitas coisas e que por essa razão, a aquisição de um corpo saudável 
se faz ainda mais indispensável (p. 412). E parafraseia Shakespeare, de que “todos 
podem dominar a dor, mas que esse poder está dentro de cada um” (p. 414). 7 

Jonás comenta ainda a importância de controlar qualquer tipo de 
impaciência e ânsia em conseguir o que se deseja e salienta que o real sucesso de um 

                                                           
5 “The pianist should know first off all that every effort requires nervous expenditure (...) It then 
becomes necessary for new nerve force to form. Just as a storage battery which has been used up needs 
to be charged again, the nerves must be re-charged with force for future endeavors” (JONÁS, 1999, p. 
403). 
6 “If one were to isolate the microbe of nervousness it would probably be found that it was nothing 
other than the magnification of self” (JONÁS, 1999, p. 400). 
7 “Everyone can master a grief but he that has it” (JONÁS, 1999, p. 414). 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 253 

 
 

músico está no final de uma longa jornada (p. 405). Ele escreve que não se surpreende 
ao ver os músicos se sentindo nervosos perante uma apresentação quando percebe que 
a maioria deles assume temperamentos de luta e uma vida de exageros (p. 415), ou seja, 
não há como aspirar uma mente calma na hora para o momento da performance se ela 
está acostumada com grandes oscilações na maior parte do tempo.  

Um último exemplo que ele menciona é sobre o tremor das mãos, onde um 
amigo havia lhe dito para olhar para elas enquanto tremem e tratar como se tivesse que 
equilibrar uma gota de mercúrio no dorso delas. Ele praticou por semanas e conseguiu 
controlá-las, apenas olhando para elas (p. 415-416). Com esse exemplo, ele apresenta 
a possibilidade que o ser humano tem em conquistar seus objetivos de maneiras, às 
vezes, inusitadas, mas que depende da observação e dedicação sobre o fato. E finaliza 
sua contribuição mencionando o Dr. Smith Ely Jelliffe, um editor de um jornal sobre o 
sistema nervoso e doenças mentais que enfatiza seu ponto de vista:  

Deixe-se ser lembrado por outras gerações e ensinado para os mais jovens, 
que o treinamento e a economia da força nervosa são vitalmente importantes 
para a saúde e eficiência e que os grandes intérpretes alcançam seus finais por 
aquela grande qualidade da energia nervosa, que se dissipada degenera em 
nervosismo (JONÁS, 1999, p. 418). 8 

Conclusões 

A ansiedade que acompanha os músicos em seus momentos mais 
importantes, sejam estes uma simples apresentação para a família e amigos, ou uma 
audição, faz parte do ambiente musical e é considerada importante para o alcance de 
uma performance memorável. Cabe ao músico tentar aprender a utilizá-la como um 
fator que contribui para a sua performance e o seu preparo diante de uma atividade 
complexa. E ao contrário do que a mente de muitos sugere, é uma atividade puramente 
isenta de responsabilidades catastróficas, sendo assim, não há porque alimentar esta 
condição com pensamentos cada vez mais destrutivos. 

Quando há espaço para aprender a respeito desses pormenores do palco, da 
preparação que uma situação de exposição exige, o estudo do músico e a sua percepção 
sobre todo esse universo muda. Uma noção mais realista ocupa espaço, deixando de 
lado a expectativa milagrosa que muitos procuram encontrar neste meio, a qual é até 
possível que se encontre, como momentos em que o músico se sinta completamente 
inspirado e absorvido pela atmosfera da música ao se apresentar, mas para quem 
precisa resolver qualquer obstáculo que a APM causa na performance musical, esses 
debates e pesquisas serão muito úteis. 

Os problemas com o medo de palco parecem inacreditáveis ou absurdos 
para muitos, mas quando há um aprofundamento do assunto e a oportunidade de saber 
um pouco do que se passa na mente dos músicos, a insegurança é um fator 
predominante. Independente de fatores que mascarem determinadas situações, 
muitos músicos assumem essa vulnerabilidade psicológica e buscam maneiras de se 
adaptar às circunstâncias. Debater sobre este assunto gera uma oportunidade de 
conceber essa condição sobre um aspecto mais natural e presente, diferente de alguns 
exemplos de músicos que tiveram de passar por alguma experiência desagradável para, 
posteriormente, conhecer estratégias de aperfeiçoamento do universo que rege uma 
apresentação em público. 

                                                           
8 “Let it be remembered by the older generations and taught to the younger, that training and 
economizing of nerve force are vitally important to health and efficiency and that the great workers 
achieve their ends by that very quality of nervous energy, which if dissipated degenerates into 
nervousness” (JONÁS, 1999, p. 417-418). 
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Muitos estudantes acreditam que os sintomas dessa condição acontecem 
com iniciantes na carreira ou com aqueles que ainda não puderam ter no palco o seu 
dia-a-dia, porém, no decorrer da profissão, descobrem que é uma situação recorrente 
e um assunto abordado com seriedade por áreas como a psicologia, a psicologia para 
músicos, a interpretação musical, o esporte e, possivelmente, outras áreas que 
disponham das mesmas características de exposição em público. A visão de que o 
tempo e a experiência alcançada resolvem tais problemas é equívoca, visto alguns casos 
onde os sintomas aumentaram durante a carreira profissional. O que muda, na maioria 
dos casos, é a forma como se lida com as situações do palco e o aprendizado que é 
adquirido com as experiências e trocas de informação. 

Alguns profissionais não apreciam assumir a APM e os seus sintomas pela 
possibilidade da desmistificação do músico como um artista puro, como profissionais 
que encaram o palco sempre com prazer. Outros veem o palco como a oportunidade 
sequente do que prepararam, incluindo o que concerne ao momento, como a 
concentração exigida, a técnica de memorização empregada, o controle motor, entre 
outros detalhes. O que alguns músicos, infelizmente, tardam a aprender, seja por falta 
de orientação ou outro fator, é que a preparação para uma apresentação em público 
exige um estudo à parte, diferente do estudo específico direcionado para a execução de 
uma obra musical.  

O suporte que o conhecimento deste assunto proporciona é valioso, mesmo 
para aqueles que não se identificam com os problemas relacionados à APM, pois a 
contribuição bibliográfica e as informações adquiridas do meio propiciam qualquer 
sinal de avanço, seja para si próprio ou para a didática de ensino, ramo pelo qual muitos 
músicos sentem falta de debates e instruções em suas trajetórias. 

Encontrar estratégias para enfrentar os sintomas do medo de palco é uma 
busca constante e aberta à evolução dos dados que, ocasionalmente, se modificam e 
fazem o indivíduo tentar compreender cada vez mais o ambiente que o cerca. Recursos 
como da gravação, onde atualmente encontra-se muito mais acessível, e do "tocar para 
alguém" oferecem uma solução prévia para essa questão, colocando a concentração do 
músico à prova e oferecendo a ele a ocasião de saber se a sua performance sairá como 
o esperado. Porém, há muitas contribuições no ramo da música, como de outras áreas, 
que podem ser utilizadas para otimizar resultados. Cabe ao músico buscar 
incessantemente por melhorias se a ansiedade mostrar-se, realmente, prejudicial à sua 
performance. 

De acordo com a reflexão obtida pela exploração dos autores, é notável 
perceber a alusão constantemente feita ao estudo inteligente, que constituiria numa 
prática consciente e concentrada nos objetivos do intérprete e do aproveitamento de 
toda a instrução colhida por ele. Aliar tudo o que é transmitido durante anos de estudo 
e experiência torna-se complexo e rico, impondo ao músico uma rede de pensamentos 
ainda mais abrangente e proporcionando, talvez, uma experiência mais focada no 
contexto musical que nos problemas com o medo de palco.  

Combinar toda a amplitude intelectual envolvida no fazer musical e atingir 
a arte requer do ser humano um contato frequente com o seu interior e a forma como 
exterioriza suas emoções, já que sem elas, a arte perde um pouco do seu sentido, para 
não dizer, todo ele. Ou seja, trabalhar com a emoção e a intelectualidade de uma 
atividade complexa atrai a todos, alguns para ouvir, outros para agir, mas todos com o 
intuito de se encantar. Isto é um dado importante que, por vezes, pode ser esquecido 
pela intensa preocupação em, de fato, suprir as expectativas de um público. E como a 
linha é tênue entre este esforço e o resultado final, cabe a intensa descoberta de si 
próprio.   
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Pontos de contato: uma porta ao melhor entendimento 
da produção de som no violino 
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Resumo: No intuito de contribuir com os estudos voltados à técnica do violino, esse artigo propõe o 
desenvolvimento do discurso pedagógico sobre os cinco pontos de contato no violino juntamente com o 
estudo de sonoridade no instrumento. Para tal haverá a contribuição de obras dos pedagogos autores-
violinistas: Ivan Galamian, Carl Flesch e Simon Fischer que descreveram em seus livros a importância 
do estudo de sonoridade através dos pontos de contato. O objetivo central é estabelecer relações entre a 
técnica instrumental (desempenho motor, estudo do caráter e estilos musicais) e as estratégias 
pedagógicas (discursos e métodos) na formação do violinista. A metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica de livros, artigos e tratados dos três autores citados acima comparando suas opiniões sobre 
o assunto.  A fundamentação teórica desse artigo é alicerçada em obras de referência da literatura 
violinística somada às obras dos autores mencionados. 

Palavras-chave: Técnica Violinística; Produção de Som; Pontos de Contato; Sonoridade 

 

Introdução  

Na prática violinística, o estudo de mão direita voltado para sonoridade é 
um assunto amplo em que há três importantes elementos a serem analisados: os 
pontos de contato em que o arco toca na corda, a velocidade e a pressão do arco. O 
estudo dos pontos de contato no violino tem como foco principal a busca da qualidade 
sonora no instrumento, com ênfase na mudança da cor do som, do timbre e da 
intensidade. Com o objetivo de avaliar a abrangência e a acessibilidade da literatura 
concernente, foi realizado um levantamento bibliográfico preliminar, que revelou a 
escassez dessa literatura no âmbito nacional. No intuito de contribuir com os estudos 
voltados à técnica do violino, o presente trabalho traz para a língua portuguesa a 
interface técnica e estética entre pedagogia de ensino e interpretação voltada para a 
qualidade sonora.  

Como apoio de fundamentação para esta pesquisa, parte-se dos livros “A 

Arte de Tocar Violino - volumes 1 e 2 (The art of violin playing), e do  Tratado publicado 
três anos depois tratando somente sobre problemas de  produção de som no violino, 
de Carl Flesch (1873 – 1944) ; do livro Princípios do Toque do  Violino e do Ensino 

(Principles of Violin -  Playing and Teaching) de  Ivan Galamian (1903 – 1981), e dos 

livros  Basics (com estudos de base técnica  para o violino) e Tone: Experimenting With 
Proportions On The Violin. (Experimentação de Sonoridade com  Proporções no 
Violino), de Simon Fischer ( autor-violinista ainda vivo). A escolha desses livros de 
suma importância na bibliografia do violino não foi dada apenas pelo sucesso das suas 
carreiras como violinistas, mas principalmente por suas atuações na formação de 
instrumentistas de reconhecimento internacional, demonstrando a eficácia de seus 
exercícios e suas metodologias de ensino através de seus alunos. Estas metodologias, 
elaboradas respectivamente na primeira e na segunda metade do século XX, 
continuam a influenciar a formação de instrumentistas de cordas até a atualidade.  

Com a intenção de contribuir com a literatura pedagógica brasileira para o 
ensino e interpretação no violino, a presente pesquisa visa à análise comparativa de 
diferentes opiniões das “escolas” de violino, como também uma simplificação da 

mailto:taisviolino@yahoo.com.br
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prática didática no tocante ao desenvolvimento da técnica que fundamenta o bom 
desempenho do instrumentista baseado no estudo dos pontos de contato. 

Os pontos de contato no violino. 

Além da flexibilidade do braço direito e do ângulo reto do arco em relação 
às cordas, a pureza e a boa qualidade dependem dos três elementos já citados: 
velocidade, pressão e o ponto de contato em relação às cordas. Os pontos de contato 
são divididos em cinco e estão compreendidos no espaço em que o arco toca a corda, 
entre o cavalete e o espelho (Fig. 1). Entendemos o ponto de contato 1 tangenciando o  
cavalete e, no seu extremo oposto, o ponto de contato 5, como mais perto do espelho 
do braço do violino. Tal divisão desse espaço entre o cavalete e o espelho foi 
primeiramente estabelecida pelo violinista  Carl Flesch, em seus livros “A arte de tocar 
violino” (volume 1 – 1923; volume 2 – 1928). 

 

 
 

Fig. 1 – os cinco ponto de contato do violino 

A qualidade sonora é valorizada no discurso musical coloquial quase que 
exclusivamente de um ponto de vista estético. A terminologia emprega, portanto,  
expressões vindas de outros órgãos sensitivos. Falamos de um som brilhante ou opaco, 
claro ou escuro, cheio ou chocho, gordo ou magro, doce ou áspero. Visão, paladar, 
olfato, tato e emoções da vida em geral devem servir como um guia para interpretar a 
impressão, que na verdade é somente percebida pelo ouvido. Forte e fraco, puro, 
áspero ou apitado, é basicamente tudo o que a nossa linguagem oferece para elucidar 
impressões auditivas. Dessa forma, para diferenciar opiniões quanto ao som, somos 
forçados, por assim dizer, a transpor nossas impressões acústicas para uma forma de 
terminologia utilizada para outros órgãos de percepção para que sejamos 
compreendidos. Assim sendo, a abordagem aqui utilizada será de uma nomenclatura 
mais coloquial. 

Partindo do princípio de que a velocidade e a pressão estarão constantes, e 
em se tratando de intensidade e timbre, o resultado sonoro do ponto de contato 1 será 
de uma sonoridade mais “anasalada” e “fina”, com maior intensidade do som devido à 
tensão da corda; quanto mais perto do cavalete maior tensão da corda teremos e vice-
versa. No lado oposto, no ponto de contato 5, obtém-se um resultado sonoro com 
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menor intensidade e com timbre “aveludado” e  “redondo”. Por conseguinte, temos que 
manter também nossa atenção para o limite do instrumento quando o assunto é 
dinâmica. As indicações fornecidas pelo compositor da obra em questão devem ser 
consideradas e executadas, sendo cautelosa a escolha dos pontos de contato utilizados 
para respeitar a dinâmica e as articulações indicadas. 

Tendo em vista o estudo para trabalharmos a intensidade de som, durante pesquisas 

em obras da literatura violinística e experiências em masterclasses e aulas com professores de 

renome nacional e internacional, viu-se que nos pontos de contato 1, 2 e 3 o resultado sonoro, 

sem ultrapassar o limite do violino, estão as dinâmicas com mais volume de som (forte, 

fortíssimo e mezzo forte - meio forte) e nos pontos de contato 4 e 5 com menos volume de som 

(piano, mezzo piano – meio piano – e pianíssimo). 

Toda essa relação entre dinâmica, timbre, cor sonora e o uso adequado do ponto de 

contato foi discutida pelos autores-violinistas internacionalmente importantes para a literatura 

pedagógica do violino. 

A opinião dos autores 

Considerado um dos mais importantes violinistas e educador, Carl Flesch 
(1873-1944) nasceu em Moson, na Hungria em 1873. Ele era conhecido por suas 
apresentações solo em uma gama muito ampla de repertório ( da música barroca à 
contemporânea), ganhando fama como intérprete de música de câmara. Lecionando 
em Bucareste, 1897-1902, 1903-1908  em Amsterdam, na Filadélfia 1924-1928 e em 
Berlim 1929-1934 , publicou uma série de livros instrutivos, em que defendeu o 
conceito do violinista como um artista, em vez de apenas um virtuoso.  

Os três importantes elementos para a produção de som de qualidade 
(velocidade do arco, pressão do arco e ponto de contato) foram primeiramente 
mencionados e analisados tecnicamente por Carl Flesch no seu livro A arte de tocar 

violino (Nova York: Carl Fischer, 1924). Mesmo assim o pedagogo sentiu a necessidade de 

expressar sua opinião em uma das partes mais essenciais da arte violinística, a produção de 

som, publicando o  Tratado “Problemas da produção de som ao tocar violino” (“Problems of 

tone production in playing violin”) em 1931. 

Leopold Auer (1845 – 1890) referiu-se também aos problemas de produção de som 

no violino em seu livro “Violin playing as I teach it”, mas não de maneira tão detalhada como 

Flesch. Em seu Tratado Flesch estabelece algumas regras gerais: 

 

 Para arcadas longas e lentas, o ponto de contato deve ser próximo ao 
cavalete; 

 Para arcadas com a utilização de todo o arco em velocidade rápida, o 
ponto de contato deve ser próximo ao espelho; 

 Para dinâmica em forte, o ponto de contato deve ser próximo ao 
cavalete; 

 Para dinâmica em piano, o ponto de contato deve ser próximo ao 
espelho; 

 Para posições mais baixas da mão esquerda, o ponto de contato deve 
ser entre o espelho e o cavalete; 

 Para posições altas da mão esquerda, o ponto de contato deve ser 
próximo ao cavalete.  

 

Sobre a qualidade da produção sonora, Flesch cita que “as condições de som 
incorretas são criadas, em primeiro lugar, através de um mecanismo baseado em 
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princípios fundamentais de produção de som incorretos”(1931, p.5). Ainda que as 
técnicas do arco e da produção de som possam em conjunto tratar uma da outra, elas 
são somente parcialmente dependentes uma da outra. O uso correto do arco é somente 
o meio pelo qual  nós devemos tentar alcançar algo mais do que uma perfeita, na 
verdade uma inspirada produção de som, em acordo com nossas aspirações artísticas.  

"Ainda que a faculdade da emoção seja mais valorizada do que a do som 
perfeito, há certa conexão entre elas, na medida em que a produção de som é 
capaz de influenciar a predisposição interior do instrumentista ou em um 
sentido vivificante ou em um sentido prosaico. Nossa habilidade de expressão 
é estimulada através do som inspirador e através dele ela pode ser guiada às 
alturas que de outra forma seriam inalcançáveis. Dessa forma a produção de 
som constitui não só uma parte do sistema técnico de sonoridade do tocar 
violino, mas, além disso, ela é responsável pela tarefa importante de 
influenciar positivamente a própria faculdade emocional artística. Esse 
problema pode ser resolvido somente quando o violinista for acostumado 
desde o início, através de instrução adequada, a considerar o funcionamento 
livre e independente de ambos os braços como somente um meio para o fim 
maior da produção de som perfeita. Somente então ele irá ter êxito na 
interpretação de uma composição musical de acordo com as intenções do 
autor e em cumprir sua missão de intercessor entre criador e ouvinte com total 
sucesso." (FLESCH, 1928). 

Com isso, todavia, não pode ser dito que uma mecânica correta do braço 
direito (do arco) irá também garantir resultados sonoros correspondentes. Flesch 
afirma que, por vezes, apesar de princípios fisiológicos incorretos, resultados de 
sonoridade que se assemelham à perfeição podem ser alcançados. Em todo caso, ele 
fornece um exemplo vivo para refutar a importância exagerada dos movimentos do 
braço do arco:  

“Um de nossos principais violinistas atualmente, Josef Szigeti, pode servir 
como prova disso. Há um consenso geral de que o seu uso do arco é baseado 
em princípios fundamentais obsoletos e incorretos há muito destinados à 
pilha de lixo de métodos descartados. Ao tocar com a metade inferior do arco, 
ele aproxima tanto seu braço do corpo do violino que ele quase poderia segurar 
aquele famoso livro com o qual nossos professores costumavam nos exigir. Ao 
mesmo tempo, seu pulso e antebraço formam o conhecido ângulo reto ao tocar 
próximo ao talão do arco. Ainda assim sua produção de som, tanto na 
cantilena quanto nos trechos de virtuosismo técnico, é de insuperável beleza... 
Szigeti, ajudado por um senso de sonoridade  altamente desenvolvido, e 
conhecedor do segredo da produção de som adequada, sabe, a despeito de seu 
mecanismo de uso do arco nada prático, como encaixar um no outro.” 
FLESCH (1931, p. 6) 

Em sua opinião pode ser observado que a execução da sonoridade depende, 
em primeiro lugar, da dinâmica e da articulação, como indicadas pelo compositor. A 
pureza e regularidade das vibrações da corda necessárias para a produção do som 
perfeito, para além de proporções de ângulo corretas entre o arco e as cordas, 
dependem primordialmente do arco colocar as cordas em vibração no local correto, 
isso é, no ponto de contato correto. Este depende de três fatores: a duração de tempo 
do golpe, volume sonoro indicado e altura da posição. Por esse motivo, o ponto de 
contato é sujeito à mudança constante. 

Flesch sugere que um violinista, inicialmente, deva desenvolver sua técnica 
para possuir uma sonoridade limpa e, a partir daí, explorar a produção sonora como 
meio de transmitir sua expressividade. O autor acredita que a expressão de 
sentimentos através da música não possa ser ensinada, devido às suas variáveis e 
sutilezas, bem como à complexidade dos movimentos envolvidos. No entanto, os 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 260 

 
 

aspectos mecânicos relacionados às maneiras de se produzir diferentes sonoridades 
podem, sim, ser ensinados (FLESCH, c2000, p. 77-78). Flesch (c2000, p. 79) conclui 
afirmando que “... a técnica da produção sonora é o mais nobre aspecto de toda técnica 
violinística. Uma sonoridade pura é a forma mais eloquente de transmitir nossas 
emoções.”  

Ivan Galamian ( 1903-1981), nascido em Tabriz, Irã, logo se mudou para Moscou 

onde graduou-se com Konstanden Mostras (aluno de Leopold Auer) em 1919. Poucos anos 

depois foi para Paris com Lucien Capet, estreando nos palcos da cidade em 1924. Galamian 

abandonou forçadamente os palcos devido ao nervosismo nos concertos, além de motivos de 

saúde e também pelo motivo maior de dedicar-se ao ensino de violino, lecionando em 

universidades importantes tais como: Conservatório Russo de Paris, Julliard, Curtis Institute of 

Music, e graus honorários de Oberlin College e Cleveand Institute of Music. 

Em Principles of Violin Playing and Teaching, Ivan Galamian discorre 
sobre as deficiências dos sistemas de ensino, informações relacionadas à técnica básica 
e avançada da mão esquerda e da mão direita, principais problemas nas técnicas de 
arco, aspectos gerais relacionados com a divisão de estudo, formas de estudo, os 
exercícios básicos e sobre a produção de som em performance. Para Galamian, a 
produção de som de boa qualidade depende de duas coisas: a flexibilidade dos 
movimentos do braço e do arco, e movimento do arco formando o ângulo correto ao 
longo da corda. Assim como Flesch (1931), ele reconhece ainda que há três principais 
fatores para uma produção de som de qualidade: velocidade do arco, pressão do arco e 
ponto de contato do arco com a corda. Galamian ressalta que todos os três fatores são 
interdependentes, ou seja, caso ocorra qualquer modificação em um dos fatores os 
demais necessitarão, em pelo menos um deles, de uma adaptação correspondente. 
Considerando que o arco se mova paralelamente ao cavalete, algumas situações podem 
ser previstas (Tabela 1). 

Tabela 1 – situações de contato do arco com a corda 

Ponto de contato próximo ao cavalete Ponto de contato próximo ao espelho 
Arcos lentos Arcos rápidos 
Dinâmica em forte Dinâmicas em piano 

Posições  altas de mão esquerda Posições baixas de mão esquerda 

 

O ponto de contato muda de lugar com a variação de velocidade e de pressão 
do arco. Galamian ainda acrescenta que outros fatores, além da velocidade  e pressão, 
influenciam na localização do ponto de contato: o comprimento, a espessura e a tensão 
da corda a ser tocada. Nas cordas mais finas, o ponto de contato fica mais perto do 
cavalete do que nas mais grossas; também nas posições mais altas ele fica mais perto 
do cavalete do que nas posições mais baixas. Isto significa que, naturalmente, em cada 
mudança de corda e em cada mudança de posição na mão esquerda o ponto de contato 
tem que variar, ainda que a velocidade e pressão permaneçam as mesmas.  

Segundo Galamian (p. 44)  uma maneira de variar o ponto de contato é 
passar o arco de leve, longe do cavalete, ou puxá-lo com força, perto do cavalete, mas 
sem nunca abandonar o seu ângulo reto com a corda. Uma segunda maneira seria 
aproveitar o fato de que uma arcada que não se move paralelamente ao cavalete 
permite que o arco se incline para perto ou longe do cavalete, dependendo da direção 
oblíqua que ele assume. O autor sugere exercícios também de como variar o ponto de 
contato através da inclinação do arco para perto do espelho na arcada descendente 
(arco para baixo) e seu oposto, na arcada ascendente inclinar o arco para perto do 
cavalete. Além de exercícios com nota longa a partir da semibreve e com suas variações 
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rítmicas chegando até à semicolcheia ,para o estudo de sonoridade, propondo o som 
filé (som contínuo e de boa qualidade).   

Existe uma complicação no que se refere à execução de acordes de dois sons, 
os bicordes, especialmente se uma das duas cordas estiver sendo tocada em um ponto 
de contato muito mais perto do cavalete do que a outra. Neste caso temos que 
encontrar algum tipo de “acordo” que dependerá do contexto musical do trecho em 
questão analisando a importância de cada nota. Será considerado mais importante  o 
ponto de contato da corda “ré”, onde se encontra a  melodia, e não o da corda “sol”, 
onde se encontra o acompanhamento (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1 - Mozart: Concerto para violino nº4, Rondó (compassos 140 a 144) 

Com todos esses fatores influenciando o ponto de contato escolhido ao 
tocar, pareceria quase impossível encontrar o ponto correto num dado momento 
qualquer, mas Galamian sugere que a solução é bastante simples para aqueles 
violinistas que tem um bom aparelhamento técnico, um bom ouvido e um instinto 
musical razoável. Estes chegarão a um grau de habilidade em que encontrem 
instintivamente  o ponto de contato correto, tendo em mente o caminho para perto ou 
para longe do cavalete. O pré-requisito para isso é primeiramente a habilidade técnica  
de encontrar o ponto de contato e depois saber como mantê-lo e como mudá-lo quando 
necessário. 

Nascido em Sidney, Simon Fischer começou a estudar violino aos sete 
anos, graduou-se na Guildhall School of Music (em Londres) na classe de Yfrah 
Neaman (1923 – 2003) e cursou a pós-graduação com Dorothy Dela (1917 – 2002) em 
Nova York, em Sarch Laurence College (NY) e após na Julliard School (NY). 
Atualmente é professor de violino na Yehudi Menuhim School ( em  Surrey, Inglaterra) 
e na Guildhall School of Music. 

Dentre suas obras, Simon Fischer escreveu dois livros de suma importância 
sobre técnica de produção e estudo de sonoridade, Basics (1977)  e Tone: 
experimenting with proportions on the violin (2012). Ambos com assuntos são focados 
na mão direita do violino, contendo textos ilustrados com definições sobre o estudo da 
mão direita voltado para produção de som, estudos dos cinco pontos de contato e 
qualidade sonora. Além dos textos, o autor apresenta exercícios que colocam em 
prática toda teoria definida por ele, exercícios esses que podem ser estudados por 
violinistas de diferentes níveis técnicos, desde a corda solta até exercícios mais 
rebuscados musicalmente, que vão desde exercícios com corda solta até exercícios de 
maior velocidade e com acordes. 

Para Fischer, no violino todo assunto que diz respeito à sonoridade está 
relacionado ao equilíbrio entre a velocidade e pressão do arco em relação à distância 
que o arco tem em relação ao cavalete, e da combinação certa entre velocidade e 
pressão com a escolha do ponto de contato a ser tocado. Como exemplo de “falhas” no 
som, ele cita os guinchos altos  (parecidos com harmônicos e com assobios) que 
resultam do fato do arco estar muito rápido (muita velocidade) ou muito leve (pouca 
pressão) para o contato ; e  também os sons graves com resultado metálico, ou 
sonoridade “raspada” / “arranhada” que resultam do arco estar muito lento ou com 
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muita pressão. Em relação à mão esquerda, o autor explica que nas posições mais 
baixas, as cordas Sol e Ré (quarta e terceira cordas) respondem com mais dificuldade 
quando o arco está muito perto do cavalete, também pelo fato de serem de espessuras 
mais grossas. Perto do espelho, as cordas Lá e Mi (segunda e primeira cordas) são 
muito finas para aguentarem mais do que a pressão mínima (acordes de quatro cordas 
soam melhor quando duas as cordas graves são tocadas mais longe do cavalete e as 
duas cordas mais agudas mais perto do cavalete).  

Fischer afirma que: 

 

• o  aumento da pressão do arco com um ponto de contato 
constante requer aumento da velocidade do arco; 

• o  aumento da pressão do arco com velocidade do arco 
constante requer que o ponto de contato se aproxime do 
cavalete; 

• a diminuição da pressão do arco com velocidade constante 
requer que o ponto de contato se aproxime do espelho; 

• o aumento da velocidade do arco com pressão constante 
requer que o ponto de contato se aproxime do espelho; 

• a diminuição da velocidade do arco com pressão constante 
requer que o ponto de contato se aproxime do cavalete. 

 

Todas as situações previstas acima estão fundamentadas com um dos 
elementos como constante. Ao modificar dois ou três fatores, podemos obter uma 
grande variedade de combinações. 

Considerações Finais 

Evidentemente que, sem o domínio completo da parte técnica, a 
interpretação e a expressividade da música são comprometidas. Em diversos casos, a 
própria preocupação e incerteza durante a performance propiciam o surgimento de 
tensões que acarretam os problemas na produção de som: uma qualidade sonora 
“falha”, mão direita e mão esquerda  trêmulas, impureza no som, etc. Por esses motivos 
é relevante conseguir identificar esses momentos, não só durante o estudo, mas 
também nas apresentações, nas quais estamos mais suscetíveis aos erros, e alcançar 
meios para que sejam superados. 
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