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CASTRO-LIMA, M. Composição de Suíte nº1 a partir da modelagem sistêmica de 
cinco Ponteios do terceiro caderno de Camargo Guarnieri. Dissertação (Mestrado em 
Música) - Escola de Música, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 
Este trabalho é uma reflexão acerca das potencialidades estéticas e teóricas da 

Modelagem Sistêmica em uma perspectiva composicional. Como resultado prático da pesquisa, 

foram produzidas uma obra original para orquestra de sopros, bem como quatro obras de 

câmara, a partir da modelagem de cinco Ponteios do terceiro caderno de Camargo Guarnieri. 

Se constitui como núcleo do trabalho uma fundamentação teórica em profundidade da 

Modelagem Sistêmica, e dos dois campos teóricos que convergiram para lhe dar origem: a 

teoria dos Sistemas Composicionais e a Intertextualidade. Exemplos são abundantemente 

fornecidos com o intuito de esclarecer detalhadamente os procedimentos metodológicos 

associados à Modelagem Sistêmica. Os Ponteios 21, 22, 23, 25 e 26 são analisados e modelados 

com o objetivo de identificar seus Sistemas Composicionais hipotéticos. No decorrer da análise 

dos Ponteios, são utilizadas diversas ferramentas analíticas, tais como, análise harmônica, 

análise formal, teoria dos contornos, teoria dos conjuntos de classes de notas, análise 

particional, contorno textural, além de ferramentas desenvolvidas especificamente para um 

determinado Ponteio, como a análise schenkeriana aliada à teoria da polarização acústica. 

Adicionalmente, algoritmos computacionais foram utilizados como modelos. A partir desses 

sistemas composicionais são compostas quatro obras de câmara, além da Suíte nº1, para 

orquestra de sopros e é apresentado o Planejamento Composicional de cada uma delas. 

Observa-se no trabalho o enorme potencial da Modelagem Sistêmica como metodologia 

composicional e, apesar de não ser o foco deste trabalho, metodologia analítica. Além disso 

ressalta-se o seu caráter didático, contribuindo tanto com o conhecimento de práticas 

composicionais dos compositores analisados como com a formação de um repertório de 

técnicas que podem ser utilizadas livremente.  



CASTRO-LIMA, M. Composição de Suíte nº1 a partir da modelagem sistêmica de 
cinco Ponteios do terceiro caderno de Camargo Guarnieri. Dissertação (Mestrado em 
Música) - Escola de Música, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. 

 

This work is a reflection on the aesthetic and theoretical potentialities of Systemic 

Modeling in a compositional perspective. As a practical result of the research, an original work 

for the wind orchestra was produced, as well as four chamber works, from the modeling of five 

Ponteios of the third book of Camargo Guarnieri. It constitutes the core of the work an in-depth 

theoretical foundation of Systemic Modeling, and the two theoretical fields that converged to 

give it origin: the theory of Compositional Systems and Intertextuality. Examples are 

abundantly provided with the purpose of clarifying in detail the methodological procedures 

associated to Systemic Modeling. The Ponteios 21, 22, 23, 25 and 26 are analyzed and modeled 

in order to identify their hypothetical Compositional Systems. In the course of the analysis of 

the Ponteios, several analytical tools are used, such as harmonic analysis, formal analysis, 

contour theory, theory of sets of notes classes, partitional analysis, textural contouring, and 

tools developed specifically for a given Ponteio, Such as Schenker's analysis combined with 

the theory of acoustic polarization. In addition, computational algorithms were used as models. 

From these compositional systems are composed four chamber works, in addition to Suite nº1, 

for wind orchestra, and is presented the Compositional Planning of each one of them. It is 

observed in this work the enormous potential of the Systemic Modeling like compositional 

methodology and, although it is not the focus of this work, analytical methodology. In addition, 

it emphasizes its didactic character, contributing both to the knowledge of compositional 

practices of the analyzed composers and to the formation of a repertoire of techniques that can 

be used freely. 
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INTRODUÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

Esta dissertação é uma reflexão acerca das potencialidades teóricas e estéticas da 

Modelagem Sistêmica1 como metodologia de Planejamento Composicional2.  Utilizaremos 

como estudo de caso, cinco ponteios do Terceiro Caderno de Ponteios de Camargo Guarnieri, 

para os quais serão propostos cinco sistemas composicionais3 que hipoteticamente teriam dado 

origem a essas obras.  Vale salientar que não há interesse em examinar a intencionalidade do 

autor, ou seja, não é nosso propósito sugerir que o compositor tenha partido da elaboração de 

um sistema previamente à composição das obras estudadas e muito menos de propor um sistema 

generalizado que possa elucidar os procedimentos composicionais de toda a produção 

guarnieriana. Como veremos no capítulo 2, a Modelagem Sistêmica (doravante MS) aqui 

utilizada se inspira no conceito homônimo, oriundo da engenharia, que consiste em elaborar 

um modelo matemático, bem como um protótipo de proporções reduzidas de determinado 

sistema, com a finalidade de descrever seu funcionamento. Transladando-se essa metodologia 

para o campo musical, verificaremos que a análise, em suas múltiplas perspectivas (harmônica, 

redutiva, melódica, rítmica, de contorno etc.), é o ponto de partida para desvendar o 

funcionamento de determinado texto musical, revelando seus objetos e relações4. Os modelos 

de funcionamento dos cinco ponteios analisados, ou seja, seus sistemas composicionais 

servirão, então, como ponto de partida para o planejamento composicional de uma nova obra 

para orquestra de sopros, em cinco movimentos, intitulada Suíte nº1, cuja partitura é 

apresentada no apêndice 9. Desta maneira, a MS colabora, em duas vias: com a formação de 

um aparato composicional com capacidade de gerar obras originais, a partir de modelos já 

existentes e, como consequência, com o exame dos procedimentos composicionais de Camargo 

Guarnieri empregados nos ponteios aqui analisados. 

No decorrer deste trabalho de pesquisa nos proporemos a avaliar uma série de questões, 

relacionadas ao potencial da MS em gerar um aparato composicional eficiente. Examinaremos 

se a coerência da linguagem composicional de Guarnieri, que se traduz em sua estética sonora, 

será transportada para as novas obras ou se a MS provoca inevitavelmente um esvaziamento 

                                                 
1 Para uma definição do termo Modelagem Sistêmica, ver seções 1.1 e 1.4 deste trabalho. 
2 Para uma definição do termo Planejamento Composicional, ver seção 1.4 deste trabalho. 
3 Para uma definição do termo Sistema Composicional, ver seção 1.2 deste trabalho. 
4 Klir (1991, p.5-9) define um Sistema como um conjunto de objetos e relações. Do ponto de vista harmônico, por 
exemplo, os objetos são as entidades verticais (acordes), ou seja, o léxico harmônico, e as relações são a sintaxe 
de conexão entre esses acordes. 
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estético da obra original. A partir da perspectiva da Intertextualidade5, uma vez que estamos 

trabalhando com intertextos, procuraremos avaliar de que maneira a MS assimila características 

das obras originais; se as semelhanças entre estas e as novas obras estão aparentes na superfície 

ou estão apenas subentendidas em um nível profundo, estrutural. Sob o ponto de vista analítico, 

este trabalho também se propõe a revelar características estruturais dos ponteios estudados e o 

comportamento de determinados parâmetros musicais. 

Nesta introdução, falaremos sobre os objetivos (gerais e específicos), sobre a 

metodologia utilizada na pesquisa, incluindo sua classificação metodológica, sobre as 

justificativas e, por último, detalharemos o plano geral da dissertação, falando brevemente sobre 

o conteúdo de cada capítulo. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Avaliar o potencial teórico e estético da MS através da sua aplicação a cinco ponteios 

de Camargo Guarnieri. 

 

Objetivos Específicos 

a) Produção de uma obra original para orquestra de sopros a partir da modelagem sistêmica 

dos ponteios do Terceiro Caderno de Ponteios de Camargo Guarnieri;  

b) Produção de textos analíticos sobre cinco ponteios do Terceiro Caderno de Ponteios de 

Camargo Guarnieri;  

c) Avaliar o resultado estético da aplicação da MS dentro do contexto da Intertextualidade 

musical;  

d) Observar o potencial teórico do processo de MS na construção e organização dos 

conceitos de Sistema Composicional e Planejamento Composicional. 

 

JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho colabora com a pesquisa realizada na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Música (PPGM), pelo Prof. Dr. 

Liduino José Pitombeira de Oliveira, intitulado Produção de obras originais a partir da 

                                                 
5 Na seção 1.3 deste trabalho, discutiremos a Teoria da Intertextualidade com maior detalhamento, bem como 
traçaremos um panorama histórico de seu uso na linguagem literária e na música. 
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Modelagem Sistêmica do primeiro caderno de Ponteios de Camargo Guarnieri, iniciado em 

2014.2 e com previsão para conclusão em 2016.2. Esse trabalho também dá continuidade aos 

estudos de modelagem sobre os ponteios de Guarnieri iniciados em 2010, com o projeto de 

iniciação científica (PIBIC), Modelagem dos Sistemas Composicionais do Segundo Caderno 

dos Ponteios de Camargo Guarnieri, de Pedro Miguel Moraes, orientado pelo Prof. Liduino 

Pitombeira, na Universidade Federal de Campina Grande. Como resultado desse projeto de 

iniciação científica, diversos artigos foram publicados em revistas científicas e anais de 

congresso (MORAES, PITOMBEIRA, 2011, 2012, 2013a, 2013b). 

A ferramenta da MS apresenta-se útil tanto no campo da análise quanto no campo da 

composição. Do ponto de vista pedagógico, ela propicia a familiarização com a linguagem de 

determinado compositor e estimula, através da constante reflexão no Planejamento 

Composicional, a criação de um repertório de gestos e ferramentas composicionais, 

contribuindo para a formação de um vocabulário próprio. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa se dará em duas etapas. A primeira delas consiste na modelagem sistêmica 

de cinco ponteios do Terceiro Caderno de Ponteios para piano de Camargo Guarnieri. A MS, 

por sua vez, se divide em duas etapas: análise musical e generalização paramétrica. A análise 

musical tem o objetivo de compreender o funcionamento de determinada obra musical e toma 

como ponto de partida o próprio texto musical. Para a interpretação do funcionamento dos 

diversos parâmetros musicais analisados no processo de modelagem utilizaremos as diversas 

teorias analíticas disponíveis (análise harmônica, análise de contorno, análise particional etc.). 

A generalização paramétrica, por sua vez, consiste no esvaziamento de valores dos parâmetros 

da obra analisada, mantendo-se, no entanto, as relações entre esses parâmetros. Isso já é algo 

naturalmente praticado, por exemplo, na análise harmônica tradicional, a qual descreve 

unicamente relações entre acordes, sem especificar as alturas exatas presentes em cada um 

deles. Assim, quando afirmamos que a sintaxe harmônica de certa passagem pode ser expressa 

como uma relação V-I, estamos generalizando o parâmetro altura em sua dimensão vertical 

(harmônica), uma vez que não especificamos de maneira exata as alturas presentes nos acordes 

em questão. O produto da MS é um sistema composicional, que contem em si o funcionamento 

de parâmetros musicais da obra analisada. No nosso caso específico, o resultado será cinco 

sistemas composicionais, que serão descritos em detalhes no capítulo 2.  

A segunda etapa consistirá no planejamento composicional de uma nova obra, tendo 

como ponto de partida os sistemas composicionais gerados na etapa anterior. Nessa etapa, os 
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parâmetros, esvaziados de suas especificidades durante a MS, receberão novos valores. 

Parâmetros não contemplados na fase analítica serão também definidos nessa fase. Assim, se a 

MS focalizou unicamente no parâmetro contorno, por exemplo, o conteúdo do sistema 

composicional, resultante da modelagem, só tratará desse parâmetro. Os demais parâmetros 

(altura, ritmo, dinâmica etc.) deverão ser definidos livremente pelo compositor nessa fase. 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação se divide em três capítulos. O primeiro capítulo, denominado 

Modelagem Sistêmica, apresenta os referenciais teóricos relacionados aos conceitos de 

Sistemas Composicionais, Intertextualidade e Modelagem Sistêmica propriamente dita. Como 

referenciais teóricos para o conceito de Sistemas Composicionais, utilizaremos, além da 

dissertação de Flávio Lima (2011), diversos autores nos quais este autor se fundamentou, como 

Ludwig von Bertalanffy (1968), George Klir (1991), Donella Meadows (2009) e Fred Lerdahl 

(1988). Com relação à Intertextualidade, Julia Kristeva (1969, 2005), Kevin Korsyn (1991), 

Harold Bloom (2002), Michael Klein (2005), Joseph N. Straus (1990), bem como Flávio Lima 

(2011) serão nossos referenciais teóricos. Para a MS, nosso principal referencial teórico serão 

os trabalhos de Pedro Miguel de Moraes e Liduino Pitombeira (2011, 2012, 2013a, 2013b), 

uma vez que essa metodologia foi proposta por tais autores, como uma convergência da teoria 

dos Sistemas Composicionais com a Intertextualidade. 

No segundo capítulo, intitulado Modelagem de Cinco Ponteios de Guarnieri, fizemos 

incialmente uma contextualização musicológica dos Ponteios, ressaltando a maneira como 

Guarnieri se apropriou de forma abstrata de diversos gêneros brasileiros ao compor os ponteios. 

Em seguida, realizamos a modelagem dos Ponteios 21, 22, 23, 25 e 26, com a finalidade de 

revelar seus sistemas composicionais. Utilizamos diversas ferramentas analíticas no exame 

dessas obras. No Ponteio 21, propomos um modelo redutivo para a formação dos gestos 

melódicos da obra. Esse modelo contém alturas geradoras e relações de formação dos gestos, 

de tal maneira que seja possível reconstruir o texto original partindo de linhas melódicas 

simplificadas. Para o Ponteio 23, propomos um modelo harmônico para a camada inferior (mão 

esquerda) e um modelo de contornos para a camada superior (mão direita). Para o Ponteio 25, 

propomos um modelo harmônico e um markoviano6 para a camada superior (mão direita) e um 

                                                 
6 “Uma CM [cadeia de Markov] modela o comportamento de uma sequência de eventos que podem assumir 
estados. Mudanças de estados são chamadas de transições. Cada transição ocorre de forma não-determinística, ou 
seja, existe uma probabilidade associada à transição entre estados. (...)em uma CM, a probabilidade de ocorrência 
de um evento depende apenas do evento imediatamente anterior”. (MEDEIROS; SANTOS; PITOMBEIRA, 2011, 
p.1880). 
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modelo de conexões parcimoniosas para a camada inferior (mão esquerda). Foram criados dois 

aplicativos em MatLab7, para automatizar a criação posterior de materiais a partir do modelo 

proposto. 

No terceiro capítulo, intitulado Planejamento Composicional de Suíte nº1, aplicaremos 

os resultados obtidos no segundo capítulo, ou seja, as modelagens dos Ponteios 21, 22, 23, 25, 

26, como base para o planejamento composicional de uma obra para orquestra de sopros, 

intitulada Suíte nº1. Utilizaremos cada um dos sistemas composicionais oriundos da modelagem 

sistêmica dos ponteios para o planejamento composicional de cada um dos movimentos da obra. 

 No quarto capítulo apresentaremos o planejamento composicional de obras de câmara 

complementares que serviram de apoio à composição da Suíte nº1. Nelas, os sistemas 

composicionais dos Ponteios 21, 22, 23 e 25 foram utilizados e deram origem ao primeiro 

movimento de Três Miniaturas, para quinteto de sopros, ao primeiro e segundo movimentos de 

Sonatina para tuba e piano e a Quadrilha, para quarteto de cordas.  

  

                                                 
7 Segundo Hunt, Lipsman e Rosenberg (2006, p.xi), o "MatLab é uma linguagem técnica computacional de alto 
nível, bem como um ambiente interativo para desenvolvimento de algoritmos, visualização de dados, análise de 
dados e computação numérica”. 
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1 MODELAGEM SISTÊMICA 

1.1 APRESENTAÇÃO  

 

A metodologia da MS é um campo relativamente novo. Teve sua origem na 

convergência de duas áreas: a Intertextualidade8 e a Teoria dos Sistemas Composicionais9. A 

Intertextualidade e os Sistemas Composicionais foram combinados com uma finalidade 

composicional no trabalho de Flávio Lima, intitulado Desenvolvimento de Sistemas 

Composicionais através da Intertextualidade (LIMA, 2011), uma dissertação de mestrado sob 

orientação de Liduino Pitombeira, na Universidade Federal da Paraíba. Nesse trabalho, Lima 

propõe uma definição consistente para Sistema Composicional a partir da Teoria Geral dos 

Sistemas e do Pensamento Sistêmico, e apresenta um panorama das diversas formas de 

Intertextualidade na literatura e na música. Estabelecidos os conceitos de Sistema 

Composicional e as ferramentas de Intertextualidade, Lima constrói Sistemas Composicionais 

que manipulam os intertextos a partir dessas ferramentas a fim de compor três obras. A 

definição de Sistema Composicional de Lima e sua aplicação a procedimentos intertextuais 

presentes em seu trabalho têm importância fundamental para a MS.  

A aplicação da MS 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 Ponteios de Guarnieri 

(MORAES, PITOMBEIRA, 2013a, 2013b, 2014); 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 artigo sobre a composição do primeiro movimento da 

Sonatina para piano e tuba a partir da modelagem do Ponteio 23 (CASTRO-LIMA, 

MESQUITA, PITOMBEIRA, 2016); no capítulo 3 do livro O pensamento musical criativo 

(2015); no artigo de Paulo Guilherme e Liduino Pitombeira (2014), intitulado Utilização do 

sistema trimodal no Planejamento Composicional do primeiro movimento de Sete bagatelas 

                                                 
8 De acordo com Burkholder (2016), "um termo cunhado pela crítica literária Julia Kristeva, que engloba a inteira 
faixa de relações entre textos, desde o empréstimo direto, reescrita ou citação até o compartilhamento de estilos, 
convenções ou linguagem". No original lê-se: “A term coined by literary critic Julia Kristeva that encompasses the 
entire range of interrelationships between texts, from direct incorporation or reworking through shared conventions 
or language”. Um maior detalhamento sobre esse conceito e suas aplicações musicais podem ser encontrados na 
seção 1.3 deste trabalho. 
9 Flávio Lima (2011, p.62) propõe que Sistema Composicional seja “um conjunto de diretrizes, formando um todo 
coerente, que coordena a utilização e interconexão de parâmetros musicais, com o propósito de produzir obras 
musicais”. Um maior detalhamento sobre esse conceito e suas aplicações podem ser encontrados na seção 1.2 deste 
trabalho. 
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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. 

A seguir apresentaremos o referencial teórico deste trabalho, no que se refere a Sistemas 

Composicionais e Intertextualidade, e descreveremos detalhadamente os procedimentos da MS, 

exemplificando-os. 

 

1.2 SISTEMAS COMPOSICIONAIS  

 

Ludwig von Bertalanffy (1901 – 1972) foi um biólogo pioneiro da teoria dos sistemas. 

Desde a década de 1930, confrontado com limitações na abordagem mecanicista prevalecente 

na pesquisa biológica, desenvolveu uma concepção organísmica que enfatiza a consideração do 

organismo como um todo, ou como um sistema (BERTALANFFY, 1968, p.12). Suas ideias 

foram reunidas na obra Teoria Geral dos Sistemas (1968). 

No primeiro capítulo de Teoria Geral dos Sistemas, Bertalanffy afirma que a palavra 

sistema se tornou um jargão popular e é amplamente utilizada em diversas áreas, e que o 

pensamento sistêmico tem um papel predominante em uma grande quantidade de campos do 

conhecimento. As raízes do surgimento desse pensamento são complexas. Uma delas é o 

desenvolvimento desde a engenharia de energia – ou seja, liberação de grande quantidade de 

energia como em máquinas de vapor ou eletricidade – à engenharia de controle que levou aos 

computadores e à automação. 

Com o advento de máquinas autorreguláveis, desde o termostato de uma casa a um 

míssil autoguiado, a tecnologia foi levada a ser pensada não mais em termos de uma máquina, 

mas de um sistema. Tecnologias complexas exigem e são desenvolvidas a partir de diversas 

tecnologias heterogêneas, com conhecimento originado em diversos campos. Com esse 

aumento na complexidade, uma abordagem sistêmica se faz necessária. A solução mais 

eficiente para problemas originados nesse novo contexto exige um especialista em sistemas. 

São necessárias técnicas elaboradas e computadores para solucionar problemas que vão além 

da capacidade de um único matemático. A necessidade do pensamento sistêmico resultou da 

ineficiência de um esquema mecanicista em lidar com problemas teóricos complexos, 

especialmente nas ciências biossociais, e com problemas práticos colocados pela tecnologia 

moderna. 

Bertalanffy observa, porém, que esses avanços não estão limitados aos complexos 

industriais e militares: “de uma maneira ou de outra, somos forçados a lidar com 
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complexidades, com totalidades ou sistemas, em todos os campos do conhecimento”10 

(BERTALANFFY, 1968, p.5).  

É oferecida então uma definição geral de sistema: “um conjunto de elementos em 

interação”11 (BERTALANFFY, 1968, p.83). Além disso, Bertalanffy cria uma tabela (1968, 

p.28-29) com uma hierarquia de sistemas do mais simples ao mais complexo. Na tabela 1 

mostramos um resumo da tabela de Bertalanffy a qual, por sua vez, inspira-se em Boulding 

(1956). Ele situa a música, as artes e a linguagem no nível mais complexo, denominado sistemas 

simbólicos. Nesses sistemas, os modelos se organizam segundo algoritmos simbólicos ou 

“regras do jogo” 12 (BERTALANFFY, 1968, p.29). 

 
Tab.1. Resumo da tabela de hierarquia dos sistemas, segundo Bertalanffy (1968, p.28-29). 

 

George Klir (1932 -) publicou um livro intitulado Facets of System Science (1991) como 

consequência do curso Introdução à Ciência dos Sistemas, ministrado na University of New 

York at Binghamtom. O livro pretende desenvolver as noções gerais do que é a ciência dos 

sistemas, suas principais raízes históricas e suas relações com outras áreas da questão humana. 

                                                 
10 In one way or another, we are forced to deal with complexities, with "wholes" or "systems," in all fields of 
knowledge. 
11 A number of elements in interaction. 
12 Em sua obra Investigações Filosóficas de 1953, Wittgenstein desenvolve uma concepção pragmática da 
linguagem através do conceito de jogos de linguagem. A analogia com jogos acontece na medida em que 
Wittgenstein afirma que o uso da linguagem é guiado por regras, e que o significado de determinado sinal não é 
um objeto que ele pretenda representar, mas suas possibilidades de uso segundo as regras do jogo de linguagem 
que se joga em determinado contexto. O significado de uma peça do xadrez, por exemplo, não é sua descrição 
física, mas o conjunto de possibilidades de uso dessa peça segundo as regras do jogo. "Mas falamos dela 
[linguagem], assim como falamos das figuras do jogo de xadrez, ao indicarmos regras de jogo para elas e não ao 
descrevermos suas características físicas. A pergunta 'O que é, propriamente, uma palavra?' é análoga à pergunta 
'O que é uma figura de xadrez?’” (WITTGENSTEIN, 2009, p.70-71). É, portanto, possível que o uso do termo 
regras do jogo, para designar a forma como os modelos se organizam nos sistemas simbólicos, decorra da visão 
pragmática da linguagem de Wittgenstein, embora não haja referência direta a este na obra General Systems Theory 
de Bertalanffy, cuja primeira edição é de 1968. 



17 
 

O primeiro capítulo, “O que é a ciência dos sistemas” começa com uma indagação elementar. 

É preciso definir sistema. O autor ressalta que o termo sistema é um dos mais utilizados, não 

somente na ciência, mas em diversas áreas do conhecimento humano, tendo diferentes 

significados sob diferentes circunstâncias e para pessoas diferentes. O termo sistema, apesar 

disso, raramente é objetivamente definido (KLIR, 1991, p.4). 

Menciona então que outro importante autor, Robert Rosen (1934 – 1998), faz uma 

interessante observação:  

Comecemos observando que o termo ‘sistema’ raramente é utilizado por si só; é 
geralmente acompanhado de um adjetivo ou outro modificador: sistema físico; sistema 
biológico; sistema social, sistema econômico; sistema axiomático; sistema religioso; e 
até sistema ‘geral’. Esse uso sugere que quando confrontado por um sistema de 
qualquer tipo, algumas de suas propriedades estão submetidas ao adjetivo enquanto 
algumas estão submetidas ao sistema, enquanto ainda outras podem depender 
essencialmente das duas. O adjetivo descreve o que é especial ou particular, ou seja, se 
refere à natureza específica dos objetos do sistema (thinghood); o ‘sistema’ descreve 
aquelas propriedades que são independentes da natureza específica desses objetos.13 
(ROSEN, 1986, p.241)  

Klir nos apresenta então uma definição do dicionário Webster's New World Dictionary: 

“um conjunto ou arranjo de coisas relacionadas ou conectadas formando uma unidade ou ‘todo’ 

orgânico” (KLIR, 1991, p.4). Ele afirma que essa definição se enquadra no senso comum e que 

geralmente, quando se define sistema, fala-se de um conjunto de coisas e uma relação entre 

elas. 

Formalmente, o autor propõe a equação S = (O, R), onde, S, O e R constituem 

respectivamente “um sistema, um conjunto de objetos distinguidos em S, e uma relação (ou 

conjunto de relações) definidos em O” (KLIR, 1991, p.5). As propriedades da natureza 

específica dos objetos estariam então em O e as propriedades específicas do sistema estariam 

relacionadas em R. 

Essa definição senso comum de sistema é um tanto primitiva, e aí mora sua fraqueza e 

sua força. É forte porque abrange todas as outras definições mais específicas de sistema e é 

fraca porque tem pouco uso prático. Contudo, essa definição de sistema nos dá um critério para 

determinar se algo é um sistema: “um objeto é um sistema se, e somente se, puder ser descrito 

em uma forma que esteja de acordo com a equação S = (O, R)”14 (KLIR, 1991, p.5).  

                                                 
13 Let us begin by observing that the word "system" is almost never used by itself; it is generally accompanied by 
an adjective or other modifier: physical system; biological system; social system; economic system; axiom system; 
religious system; and even "general" system. This usage suggests that, when confronted by a system of any kind, 
certain of its properties are subsumed under the adjective, and other properties are subsumed under the "system," 
while still others may depend essentially on both. The adjective describes what is special or particular; i.e., it refers 
to the specific "thinghood" of the system; the "system" describes those properties which are independent of this 
specific "thinghood”. 
14 An object is a system if and only if it can be described in a form that conforms to Eq. (1.1) [S = (O, R)]. 
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Uma coleção de livros, por exemplo, não é um sistema, é apenas um conjunto. 

Entretanto, se organizarmos os livros de alguma maneira, pelo nome do autor, por exemplo, 

essa coleção passa a ser um sistema, pois foi acrescentada uma relação de ordenação entre os 

objetos. 

Podemos organizar a mesma coleção de livros de maneiras distintas, dando origem a 

sistemas distintos. A mesma coleção pode fazer parte de diferentes sistemas. Nesse caso, o 

sistema se distingue pelas diferenças nas relações. Se a mesma organização fosse aplicada a um 

conjunto diferente de coisas, também teríamos um sistema diferente, mas com relação aos 

objetos. 

Tomemos como exemplo uma partitura musical, no caso o terceiro movimento de Drei 

kleine Stücke für Violoncello und Klavier, Op.11 de Anton Webern. Se observarmos as alturas 

que compõem a pequena peça, percebemos que todas as doze classes de nota estão presentes. 

Se não percebermos a relação entre elas, ou seja, a maneira como elas estão organizadas na 

partitura, não podemos propor um sistema.  

Após uma análise mais detalhada, observamos que há dois gestos básicos: 1) uma linha 

melódica, que inicia no violoncelo, passa para a mão direita do piano e retorna ao violoncelo; e 

2) três blocos de acordes. As notas que compõem a melodia constituem uma série dodecafônica: 

Mi, FáMi), Dó, Si, Si, FáSol, Sol (Lá, Sol, Fá, Lá, Ré, Dó (Ré. Já os três acordes 

que servem de acompanhamento podem ser classificados da seguinte maneira: os dois primeiros 

pertencem à classe de conjunto [014]15 e o terceiro apresenta uma divisão simétrica, onde o 

componente 4 se transforma em outros dois elementos através do incremento e decremento da 

classe intervalar 2, gerando um acorde de forma prima [0126]. A figura 1 apresenta os dois 

gestos básicos. 

Descrita dessa forma, a coleção de alturas presentes na pequena peça pode ser 

interpretada como um sistema, onde os objetos são as doze classes de nota e as relações são: 1) 

a organização serial da melodia; 2) os conjuntos e sua divisão simétrica no acompanhamento.  

 

 

                                                 
15 Neste trabalho representaremos as formas primas de conjuntos de classes de notas entre colchetes, as formas 
normais entre parênteses e conjuntos desordenados entre os sinais { e }. Assim, o conjunto {1725} tem forma 
normal (1257) e forma prima [0146]. Para maiores detalhes sobre teoria dos conjuntos de classes de notas ver 
STRAUS (2013). 



19 
 

 
Fig1: Gestos básicos de Drei kleine Stücke für Violoncello und Klavier, Op.11, 3º movimento. 

 

A partir do momento em que é possível distinguir objetos de sistemas, podemos usar o 

termo sistema independentemente, isto é, isolado de qualquer adjetivo, ao contrário do que é 

observado por Rosen (1986, p.241). Klir define então a ciência dos sistemas: “A ciência dos 

sistemas é uma ciência cujo domínio de reflexão consiste naquelas propriedades dos sistemas e 

problemas associados que emanam da noção geral do campo dos sistemas”16 (KLIR, 1991, p.5).  

O texto segue então fazendo uma comparação entre a ciência clássica com suas 

disciplinas e a ciência dos sistemas. A ciência clássica esteve mais interessada nas 

características específicas das coisas, que se referem aos objetos, do que nas características 

específicas dos sistemas, que se referem às relações: “na verdade, as muitas disciplinas e 

especializações que surgiram nos últimos cinco séculos estiveram mais interessadas nas 

diferenças entre as coisas do que na diferença entre as maneiras como essas estão organizadas”17 

(KLIR, 1991, p.6). 

Klir afirma que desde o início do século XX, tornou-se reconhecido que estudar a 

maneira como as coisas estão organizadas pode ser tão significativo ou, em algumas situações, 

mais significativo do que estudar as coisas em si. Como a ciência clássica está voltada para o 

plano das coisas, a ciência dos sistemas não seria só mais uma disciplina da ciência clássica. 

Ela transcenderia as fronteiras entre as disciplinas. A ciência clássica e a dos sistemas têm 

perspectivas complementares. Uma poderia então ser empregada sem a outra apenas até certo 

ponto. Além disso, Klir afirma que “enquanto a perspectiva dos sistemas não era essencial 

                                                 
16 This indicates, according to the distinction between thinghood and systemhood, that systems science focuses on 
the study of systemhood properties of systems rather than their thinghood properties. 
17 In fact, the many disciplines and specializations that have evolved in science during the last five centuries or so 
reflect predominantly the differences between the things studied rather than the differences in their ways of being 
organized. 
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enquanto a ciência clássica lidava com sistemas simples, sua significância aumenta conforme 

aumenta a complexidade de sistemas de interesse e desafio atuais”18 (KLIR, 1991, p.6 – 7). 

Ao observar que a ciência dos sistemas é transdisciplinar, lista as seguintes implicações 

desse fato: 

O conhecimento e metodologia da ciência dos sistemas são aplicáveis a todas as 
disciplinas da ciência clássica; a ciência dos sistemas tem a flexibilidade de estudar as 
propriedades dos sistemas e os problemas associados que incluem aspectos derivados 
de um número de diferentes disciplinas, o que significa que sistemas multidisciplinares 
podem ser estudados como um todo e não como coleções dos subsistemas e 
subproblemas disciplinares; a orientação transdisciplinar da ciência dos sistemas tem 
uma influência unificadora na ciência clássica, oferecendo princípios unificadores que 
transcendem as fronteiras impostas pelas inúmeras especializações.19 (KLIR, 1991, 
p.7). 

Concluindo o capítulo, Klir avalia a importância da ciência dos sistemas: 

A ciência clássica e a ciência dos sistemas podem ser vistas como dimensões 
complementares da ciência moderna. (...) a emergência e evolução da ciência dos 
sistemas e sua integração com a ciência clássica é talvez uma das características mais 
significativas da ciência na era da informação.20 (KLIR, 1991, p.7). 

Meadows (2008, p.11) adiciona a essa definição o componente da funcionalidade. No 

que se refere à música, Flávio Lima (2011, p.62) propõe que Sistema Composicional seja “um 

conjunto de diretrizes, formando um todo coerente, que coordena a utilização e interconexão 

de parâmetros musicais, com o propósito de produzir obras musicais”. Essa definição satisfaz 

a definição de Klir de maneira que, em um Sistema Composicional, os parâmetros são os 

objetos e suas interconexões e comportamento são as relações. Além disso, temos o componente 

da funcionalidade, já que o propósito do Sistema Composicional é gerar obras musicais. 

Fred Lerdahl (1988, p.233) oferece uma descrição de Sistema Composicional na qual 

existe uma gramática composicional, que consiste em um “conjunto limitado de regras que pode 

gerar um número indefinidamente grande de eventos musicais”. Os eventos musicais, ao serem 

gerados por esse conjunto de regras, passam por um tipo de especificação que Lerdahl chamou 

                                                 
18 While the systems perspective was not essential when science dealt with simple systems, its significance 
increases with the growing complexity of systems of our current interest and challenge. 
19 First, systems science knowledge and methodology are directly applicable in virtually all disciplines of classical 
science. Second, systems science has the flexibility to study systemhood properties of systems and the associated 
problems that include aspects derived from any number of different disciplines and specializations of classical 
science. Such multidisciplinary systems and problems can thus be studied as wholes rather than collections of the 
disciplinary subsystems and subproblems. Third, the cross-disciplinary orientation of systems science has a 
unifying influence on classical science, increasingly fractured into countless number of narrow specializations, by 
offering unifying principles that transcend its self-imposed boundaries. 
20 Classical science and systems science may be viewed as complementary dimensions of modem science. As is 
argued later (Sec. 3.4), the emergence and evolution of systems science and its integration with classical science 
into genuine two-dimensional science are perhaps the most significant features of science in the information (or 
postindustrial) society. 
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de organização de entrada. O ciclo se completaria quando o ouvinte, através de sua gramática 

auditiva, traduzisse os eventos musicais na descrição estrutural da peça, que consiste na 

estrutura ouvida. A gramática auditiva, do próprio compositor, determinaria também a geração 

dos eventos musicais através de restrições intuitivas. Isso acontece na medida em que o 

compositor, ao manipular o material básico gerado pela gramática composicional, utiliza sua 

própria escuta interna. A sequência de eventos teria origem, portanto, na atuação simultânea 

das duas gramáticas, composicional e auditiva. A figura 2 ilustra o esquema proposto por 

Lerdahl.  

 

 
Fig.2: Sistema composicional segundo Lerdahl (1988, p.233). 

 

Pauxy Gentil-Nunes (1993) ressalta a importância da interação entre a escuta e a 

composição no sistema de Lerdahl e relaciona as gramáticas auditiva e composicional a duas 

importantes fases do processo criativo, respectivamente: uma fase associada à inspiração e outra 

associada à técnica. Segundo Pauxy, 

Podemos apontar dois pontos consensuais, além da própria divisão do ato criativo em 
duas fases. Temos, primeiramente, a distinção entre as duas fases baseadas na diferente 
participação do eu consciente em cada uma delas; além disso, temos a observação de 
alternância entre as fases (GENTIL-NUNES, 1993, p.13). 

Assim, a sequência de eventos seria determinada  

por duas instâncias que mantêm entre si relações semelhantes àquelas estabelecidas 
entre o que Sloboda chama de ‘técnica’ e ‘inspiração’. A alternância entre estes dois 
processos gerativos caracteriza o que Beardsley chama de ‘ritmo duplo’ (GENTIL-
NUNES, 1993, p.20). 

O Sistema Composicional de Lerdahl, ao contrário do Sistema Composicional utilizado 

como referencial teórico da MS, descreve o processo de criação musical de uma nova obra 

desde a sua origem até a formação da representação mental por parte do ouvinte. O que 

chamamos de Sistema Composicional, no contexto da MS, estaria melhor representado dentro 

do esquema de Lerdahl pela gramática composicional, ou seja, pelo conjunto de regras que a 
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partir de determinada especificação gera uma série de eventos musicais. Gentil-Nunes observa 

que a gramática compositiva “compreende, portanto, sistemas como, por exemplo, regras de 

harmonia tradicional, planos para a construção de fugas escolares, ou, no caso do artigo de 

Lerdahl, a organização serial de ‘Le Marteau sans Maître’, de Boulez” (GENTIL-NUNES, 

1993, p.17-18). 

Na MS (ver Seção 1.4), através da análise, partimos da Sequência de Eventos (obra 

analisada) e procuramos percorrer o caminho reverso até a Gramática Composicional (Sistema 

Composicional). Nesse processo, a referida especificação (organização de entrada, segundo 

Lerdahl) que ocorre quando os eventos musicais são gerados, é substituída pela generalização, 

na tentativa de nos aproximarmos do conjunto de regras, ou seja, da Gramática Composicional 

ou Sistema Composicional, no caso da MS. Posteriormente, na fase de Planejamento 

Composicional21, esse conjunto de regras que contém uma infinidade de possibilidades 

gerativas passa por uma série de particularizações, que se equivaleriam à organização de 

entrada, no esquema de Lerdahl, e dá origem ao material que, ao ser trabalhado pelas restrições 

intuitivas do compositor, gera a sequência de eventos musicais. 

Lerdahl ressalta, porém, que a gramática composicional e a maneira como os eventos 

foram particularizados não estão acessíveis ao ouvinte. 

(...) a gramática composicional gera a sequência de eventos e a maneira como eles são 
especificados. Somente a sequência de eventos, porém, está disponível como entrada 
para a gramática auditiva: o ouvinte escuta o sinal acústico mas não suas especificações 
composicionais.22 (LERDAHL, 1988, p.234).  

Não é nossa intenção, portanto, revelar o sistema composicional e os processos 

composicionais pelos quais determinada obra foi criada, de maneira precisa. A modelagem 

pretende chegar a um modelo de sistema composicional hipotético, que poderia gerar a obra 

analisada através de determinadas particularizações, para, em seguida, propor uma alteração 

nessas particularizações, engendrando a criação de uma nova obra. Essa nova obra estaria então 

                                                 
21 Embora Alves (2005) nos forneça uma definição de Planejamento Composicional, em nosso trabalho, esse termo 
se refere a uma fase posterior à MS, na qual se associam valores particulares aos parâmetros generalizados e se 
complementam os valores de parâmetros não declarados. Assim, enquanto para Alves o Planejamento 
Composicional é “toda e qualquer estratégia de organização do material sonoro anterior ao início da composição 
propriamente dita, que contribui para uma realização plena, dando subsídios para implementar e incrementar a 
utilização de processos criativos em música. Dentro desta concepção, o planejamento está presente em etapas pré-
composicionais, além de outras manifestações musicais criativas, como orquestrações e arranjos” (ALVES, 2005, 
p.35), para a MS, o conceito é formado pela junção de dois outros conceitos: Particularização e Complementação. 
Desta forma, podemos definir o conceito de Planejamento Composicional como uma fase posterior à MS, na qual 
se particularizam valores paramétricos indicados por um sistema composicional, bem como se complementam 
valores paramétricos não declarados por esse sistema. 
22 (…) the compositional grammar generates the sequence of events and the manner in wich they are specified. 
Only the sequence of events, however, is available as input to the listenning grammar: the listener hears the acustic 
signal, not its compositional specification. 
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relacionada com a original em um nível profundo. Como o sistema composicional não está 

disponível à escuta, a semelhança entre as duas obras não está necessariamente aparente na 

superfície. 

É também relevante mencionar a obra de Robert Morris intitulada Composition with 

Pitch-Classes: a Theory of Compositional Design, na qual o autor trata de sistemas 

composicionais, de um modo aproximado ao que definimos nesta dissertação. Sua proposta 

teórica, denominada compositional design23 representa, portanto, uma metodologia útil para o 

planejamento de uma obra musical. Morris, após apresentar conceitos que fundamentam sua 

teoria, como, por exemplo, as quatro categorias básicas do espaço de alturas, as classes de 

contornos, vetores de invariância, propõe seis designs composicionais, utilizando 

exclusivamente a manipulação de contornos e alturas.  Deve-se salientar, no entanto, que 

somente no primeiro design há uma nítida separação entre relações e objetos.  Tal distinção é 

importante porque o conceito de Sistema Composicional de que trata esta dissertação considera 

que o sistema lida apenas com relações e não com objetos particulares. O tratamento de casos 

particulares é realizado no Planejamento Composicional. 

No Design I, Morris declara três definições para o sistema que manipulará o conteúdo 

de classes de alturas de uma matriz n x m, ou seja, n linhas e m colunas24: 

1) Linhas contêm membros de uma classe de conjuntos definida exclusivamente por 

equivalência sob transposição (Tn); 

2) As classes de alturas das colunas pertencem à mesma classe de conjuntos das linhas. 

3) Operações de repetições de classes de alturas são permitidas internamente e 

externamente às células matriciais.25 

 

A figura 3 mostra a realização (ou seja, o Planejamento Composicional) desse design 

aplicado ao conjunto X = {014287}, considerando-se três instrumentos, cujas classes de alturas 

são gerenciadas, em termos de transposição, por uma tabela que prevê seis seções para a obra 

(tabela 2).26 

                                                 
23 Morris afirma que o termo Compositional design “denota uma composição com classes de alturas (ou classes 
de pontos de ataque) abstrata e não-interpretada” (MORRIS, 1987, p. 3-4). No original lê-se: “The term 
compositional design denotes an abstract, uninterpreted composition of pitch-classes (or time-point classes)”. 
24 No caso específico de Morris, n = 3 e m = 20. 
25 Morris define duas regras para repetição de classes de alturas: 푅 	trata de repetição dentro das fronteiras de uma 
matriz e 푅  trata de repetições de classes de altura que ultrapassam as fronteiras matriciais, onde n é a quantidade 
de elementos de um determinado conjunto, os quais serão submetidos à repetição. Um exemplo de aplicação da 
regra 1 é: seja o conjunto H = 032|69, distribuído em duas colunas de uma matriz; a operação 푅 H  0332|69. 
Isso significa que apenas um elemento de H, em cada coluna, deverá ser repetido. Essas repetições ocorrem dentro 
das fronteiras da célula matricial (MORRIS, 1987, p.217-218) 
26 Na Tabela 2 e na Figura 1.3, A = Si bemol e B = Si natural. 
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Tab.2: Planejamento das seções e transposições do conjunto X para o Design I. Fonte: Morris (1987) 
 

 
 

Fig. 3: Design I. Fonte: Morris (1987) 
 

O planejamento composicional do design I, se inicia pela definição dos valores de 

transposição e disposição desses valores em uma tabela. Todos os conjuntos das linhas se 

relacionam por transposição ao conjunto X= {014287}, de acordo com a tabela 2, que segue a 

Definição 1 do design. Dessa forma, o conjunto da primeira linha e segunda coluna, {2364A9}, 

é T2(X), o conjunto da terceira linha e quinta coluna, {3457BA}, é T3(X) e assim por diante. 

Ao dispor as classes de alturas nas linhas é importante observar que a Definição 2 do design 

também dita que os conjuntos resultantes das colunas devem pertencer à mesma classe de 

conjuntos do {014287}.27 Ao observamos a figura 3, constatamos que isso está ocorrendo 

graças à flexibilidade proposta pela Definição 3, que permite a repetição de classes de alturas 

dentro e fora dos limites das células matriciais. 

Podemos propor um diferente conjunto inicial e aplicar esse mesmo design. Partindo do 

conjunto {3021}, planejaremos um pequeno trecho de três seções para flauta e oboé. Iniciamos 

com a criação da tabela de transposições (tabela 3). Em seguida aplicamos esses valores em um 

diagrama, nos certificando de que os conjuntos das linhas e colunas pertencerão à mesma classe 

de conjuntos de {3021} (figura 4). Para isso lançamos mão dos critérios para repetição de 

elementos dentro da mesma coluna e ultrapassando-as. 
 

                                                 
27 Ou seja, classe de conjuntos [012478]. 
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Tab.3: Planejamento das três seções com as respectivas transposições. 

 

 
Fig.4: Diagrama com o planejamento das alturas em cada seção. 

 
A partir do planejamento exposto compomos um trecho musical, acrescentando 

informações não contidas no design I, como ritmo, registro, dinâmica, andamento, etc. O 

resultado pode ser observado na figura 5. 
 

 
 

Fig.5: Trecho resultante do novo planejamento composicional partindo do design I de Morris. 

 
Com relação à Teoria dos Sistemas, interessa-nos em maior medida a definição de 

Sistemas Composicionais a que chegou Lima a partir de Klir do que a natureza holística do 

pensamento sistêmico de maneira geral. Como veremos na seção 1.4, a MS, propositalmente 

desconsidera parte dos parâmetros presentes no texto musical analisado, ou seja, é parcial. 

Existe a possibilidade de que o pensamento sistêmico, assim como a MS exaustiva, mostre-se 

útil à análise musical. A exploração dessa possibilidade, porém, foge aos objetivos desse 

trabalho, que são os de investigar o potencial da MS como ferramenta composicional.  

 

1.3 INTERTEXTUALIDADE 

 

Julia Kristeva (1941 - ), influente filósofa búlgara, em História da Linguagem (1969), 

discorre sobre a linguagem musical, observando que entre os primeiros a abordarem a música 

como linguagem está Pierre Boulez, que fala de linguagem musical, semântica e morfologia 
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(KRISTEVA, 1969, p.427).28 Segundo Kristeva, “os dois sistemas (linguagem verbal e a 

música) têm sistemas de escrita, que marcam suas entidades e relações entre elas”. Ressalta, 

porém que a diferença entre os dois está no tipo de comunicação.  

(..) enquanto a linguagem transmite um sentido, a música infringe este princípio de 
comunicação. Transmite uma mensagem entre um sujeito e um destinatário, mas é 
difícil dizer que comunica um sentido preciso. (KRISTEVA, 1969, p.428) 

Kristeva foi fortemente influenciada por Mikhail Bakhtin (1885 – 1975), filósofo russo 

pesquisador da linguagem e teórico da literatura, que criou o conceito de dialogismo, para 

caracterizar o romance moderno. Sobre o dialogismo, Paulino afirma que Bakhtin propõe  

(...) como espaço de existência da linguagem, a intersubjetividade. Assim a língua não 
é propriedade de algum indivíduo em particular, nem é, por outro lado, um objeto 
independente da existência dos indivíduos. (PAULINO, 2005, p.21) 

Em consonância com Bakhtin, Kristeva alerta que “o grau de comunicabilidade de um 

texto musical particular (isto é, a sua possibilidade de atingir o destinatário) dependerá da sua 

semelhança ou da sua diferença com o código musical da época” e acrescenta: “para que um 

certo texto musical que fuja à língua musical comum seja comunicável, é necessário que se 

organize interiormente como um sistema regulamentado” (KRISTEVA, 1969, p. 429-30). 

Kristeva considera que “todo texto é construído a partir de um mosaico de citações, todo 

texto é a absorção e transformação de outro texto. Assim sendo, um texto é de certa maneira ele 

próprio e um outro – ou outros – que o precederam” (KRISTEVA, 2005, p. 68). O conteúdo 

dessa afirmação, considerando a observação anterior de que comunicabilidade de um texto 

musical depende da semelhança com o código musical praticado, poderia então ser considerado 

uma prerrogativa para a própria produção musical. Se não houvesse a reprodução de outros 

textos musicais em novos textos (Intertextualidade), a música perderia o fio condutor que a 

torna inteligível. 

Flávio Lima (2011) apresenta um panorama de diversos casos de intertextualidade 

musical, segundo o artigo de Korsyn, Toward a New Poetics of Musical Influence (1991), e o 

livro de Klein, Intertextuality in Western Art Music (2005). Além disso, Lima (2011) também 

                                                 
28 Vale salientar que outros autores também abordaram a relação entre música e linguagem: alguns, como Pierre 
Boulez, afirmando a forte conexão entre as duas (KRISTEVA, 1969, p.427); outros, como Theodor Adorno, em 
seu texto Music, Language, and Composition, e, mesmo Eduard Hanslick, em seu livro The Beautiful in Music, 
negando tal conexão. No grupo dos que falam de uma linguagem musical podemos citar Jean Jacques Nattiez, que 
em suas obras Music and Discourse e A Batalha entre Cronos e Orfeu, desenvolve um estudo profundo das 
relações entre música e linguagem por um viés semiótico. Nesse grupo também se enquadram os estruturalistas, 
como Umberto Eco (2013, p. xvii), que em sua obra A Estrutura Ausente indaga “o que é e que sentido pode ter 
uma pesquisa semiológica, isto é, uma pesquisa que considere todos os fenômenos de cultura como fatos de 
comunicação, para os quais as mensagens isoladas se organizam e se tornam compreensíveis em referência a 
códigos”. 



27 
 

cita como referenciais estéticos obras de Luciano Berio, George Rochberg e Witold 

Lutoslawski.  

Um tipo de intertextualização particularmente importante para a MS é mencionado no 

exemplo da composição do segundo movimento da Sonata N.5 para violino e piano de Liduino 

Pitombeira: a intertextualização paramétrica (LIMA, 2011, p.43). Pitombeira (2008) observou 

a organização das alturas no Quarteto Op.22 de Webern e empregou para a composição da sua 

obra três aspectos diferentes do Quarteto. A primeira foi a utilização de conjuntos semelhantes 

em termos de forma prima; a segunda, o uso de tricordes segundo o mesmo eixo de simetria; 

terceiro, uma organização serial que perpassa todo o trecho. Esse tipo de Intertextualidade atua 

como uma paráfrase29 musical e já configura os primeiros passos no desenvolvimento da 

metodologia que será denominada, posteriormente, de MS. 

Lima demonstra ainda algo a que se refere como “homenagem musical” (LIMA, 2011, 

p.46), a partir de exemplos de homenagens prestadas por Guarnieri em seus ponteios onde o 

estilo composicional do homenageado é imitado. Essa prática é descrita por Lúcia Silva 

Barrenechea em seu artigo Homenagens Pianísticas de Camargo Guarnieri: Um Estudo de 

Intertextualidade como: “uma reelaboração de traços estilísticos e idiomáticos de uma ou várias 

obras do compositor homenageado, parodiando ou evocando sua linguagem musical” 

(Barrenechea, 2009, p.627).  

A homenagem se trata de um tipo de Intertextualidade consciente e proposital. Straus 

(1990, p.9) afirma que há três teorias da influência musical: a “influência como imaturidade”, 

“influência como generosidade” e “influência como angústia”. A primeira está relacionada à 

imaturidade artística e a repetição de elementos de estilo e estruturas semelhantes aos de algum 

professor ou compositor mais antigo. Straus afirma que “exemplos dessa teoria, de alguma 

maneira ingênua, podem ser encontrados em qualquer biografia de um compositor, na seção 

sobre sua juventude” (STRAUS, 1990, p.9). A segunda está relacionada à evolução de uma 

tradição, e classifica a relação entre influenciados e influenciadores como uma “generosidade 

mútua”. Afirma, no entanto, que: “Somente as características escolhidas se tornam influências 

de fato. Compositores, presumidamente escolhem como influência as coisas que julgam 

artisticamente compatíveis” (STRAUS, 1990, p. 11). A homenagem musical seria, segundo 

                                                 
29 A paráfrase, no campo da literatura consiste na reescritura de um texto sem alteração do sentido. Na música, 
tendo em vista que a questão semântica é controversa, a paráfrase pode ser efetivada pela manutenção apenas da 
sintaxe, ou seja, das relações entre os objetos no âmbito de determinado parâmetro. No caso do segundo 
movimento da Sonata N.5 de Pitombeira, o eixo de simetria, as formas primas dos conjuntos, e a ordenação serial 
das classes de alturas são fatores herdados diretamente do intertexto e que, consequentemente, conservam as 
mesmas relações sintáticas. 
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Barrenechea, abarcada pela “influência como generosidade”. A “influência como angústia” é 

oriunda da teoria desenvolvida por Harold Bloom, sobre o sentimento de ansiedade 

experimentado por poetas que enfrentam a ambiguidade que existe entre a necessidade de serem 

originais e a inevitabilidade de reproduzirem algo. 

Ney Fialkow em sua tese The Ponteios of Camargo Guarnieri (1995) demonstra como 

três dos ponteios de Guarnieri podem ter sido influenciados pela obra de Heitor Villa-Lobos 

(1887 – 1959) Chôros N.5 – Alma Brasileira. Fialkow afirma que os Ponteios 5, 24, e 31 

apresentam uma textura semelhante a tal obra de villalobiana, o que chamou de “estilo alma 

brasileira”. As características compartilhadas entre o Chôros N.5 e os ponteios são então 

descritas da seguinte forma:  

Há uma introdução com uma progressão harmônica cordal paralela à maneira de um 
acompanhamento de violão. Um baixo pedal é acrescentado em ritmo sincopado. 
Finalmente uma linha melódica se desenrola sobre este ostinato de maneira simples e 
improvisatória, com tempos fortes retardados, rubato, e quiálteras que contribuem para 
diluir o pulso.30 (FIALKOW, 1995, p.49) 

Com relação à apropriação por parte de Guarnieri, em seus ponteios, de características 

da música popular, observaremos que o mesmo praticou algo semelhante a uma importante fase 

da MS – denominada Generalização Paramétrica. Como veremos na seção 1.4, Guarnieri 

generaliza certas características da música popular, destituindo-as de suas especificidades, para 

trabalha-las dentro de sua própria linguagem, ou seja, o elo entre os gêneros populares utilizados 

e os ponteios se encontra em um nível estrutural. 

Lima afirma que, no que diz respeito ao uso da Intertextualidade na composição 

musical, existem duas possibilidades de construir novos textos. A primeira se utiliza de outros 

textos de maneira literal, como no caso de Berio (Sinfonia) e Rochberg (Music for the Magic –

Theater), que configuram casos de pastiche e citações31; a segunda emprega versões 

modificadas dos textos originais, constituindo-se em um tipo de intertextualidade abstrata. Lima 

afirma, então, que sua proposta de manipulação de intertextos através de ferramentas de 

Intertextualidade pré-definidas em um sistema composicional se coloca no segundo caso:  

                                                 
30 There is an introduction with a chordal harmonically parallel progression of chords in the manner of guitar 
accompaniment. A pedal bass is added in syncopated rhythm. Finally a melodic line runs above this ostinato in a 
simple and improvisatory character, with delayed downbeats, inner rubato, and triplets that contribute to diluting 
the beat. 
31 Berio construiu o terceiro movimento de sua Sinfonia a partir de um pastiche, ou seja, de uma colagem de 
diversas obras (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) sobre um pano de fundo do segundo movimento da Sinfonia N.2 
de Mahler; Rochberg, por sua vez, cita diversos fragmentos do Adagio do Divertimento de Mozart, N. 15, K. 287 
em sua Music for the Magic Theater. 
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(...) dentro de um paradigma intertextual, a produção de novos textos pode ser obtida 
tanto a partir do uso literal de intertextos como no uso de versões modificadas desses 
intertextos, através de uma série de procedimentos racionais. Nossa proposta consiste 
em sistematizar esses procedimentos de forma mais rigorosa através da definição de 
Sistemas Composicionais construídos a partir dos parâmetros de diversos intertextos 
(LIMA, 2011, p.33). 

No que se refere à Intertextualidade, o trabalho de Lima foi fundamentado no livro de 

Michael Klein (2005), que apresenta como a influência de Bakhtin em Kristeva resultou na 

definição de intertexto, e no trabalho de Harold Bloom, A Angústia da Influência (2002), sobre 

as influências literárias. Bloom (2002) sugeriu no seu trabalho seis ferramentas de análise 

através das quais se pode identificar a influência de um texto em outro texto e chamou-as de 

“proporções revisionárias”. Kevin Korsyn e Joseph N. Straus adaptaram a teoria de Bloom ao 

campo da música. Korsyn (1991) relacionou as seis proporções revisionárias de Bloom a 

exemplos da influência de Frédéric Chopin (1810 – 1849) em Johannes Brahms (1833 – 1897) 

e criou uma tabela relacionando-as com seus tropos retóricos e mecanismos freudianos de 

defesa. Straus (1990) descreve oito “proporções revisionárias” de sua autoria com aplicação 

musical direta. As proporções revisionárias de Korsyn, a partir de Bloom, e de Straus, são as 

ferramentas utilizadas por Lima em seus Sistemas Composicionais para manipular os 

intertextos (ver Anexos 1 e 2). 

 

1.4 MODELAGEM SISTÊMICA 

 

A MS se trata de um tipo de Intertextualidade abstrata, na qual um texto musical original 

é compreendido em termos de seus objetos (léxico) e relações (sintaxe). Esses objetos se 

manifestam através dos parâmetros musicais (alturas, durações, texturas etc.). Busca-se na MS 

identificar um possível perfil de funcionamento da obra, as relações entre seus objetos básicos, 

por assim dizer. Tais relações e objetos são declarados formalmente com o auxílio de um 

conjunto de definições ou através de um algoritmo computacional. É importante salientar que 

a MS opera exclusivamente no nível neutro32, ou seja, não busca identificar aspectos poiéticos 

tanto no nível da intencionalidade autoral com em relação ao seu contexto histórico onde esses 

aspectos se desenvolveram, e muito menos o aspecto estésico, em termos das consequências e 

reações dos ouvintes. O que ocorre na prática é um esvaziamento estético do texto original, que 

através da modelagem se traduz em um complexo de relações, que deverão ser posteriormente 

preenchidas, na fase de Planejamento Composicional, a partir da iniciativa estética do 

                                                 
32 Os níveis neutro, estésico e poiético configuram a divisão tripartite de Jean Molino. 
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compositor de uma nova obra que toma como base o sistema modelado. Vale frisar que nossa 

discussão, nesta dissertação, se concentra unicamente na metodologia da MS e não em impulsos 

e tendências estéticas utilizados por um compositor na escolha de materiais. Mesmo assim, em 

um trabalho de pesquisa que envolva modelagem de uma obra musical, é inevitável 

contextualizar essa obra do ponto de vista histórico e estético (tanto do ponto de vista poiético 

como estésico), embora, logicamente a MS se constitua no núcleo de tal trabalho. Observamos 

essa estratégia de utilização da MS no capítulo 2, onde modelaremos cinco ponteios de 

Guarnieri.   

O ato de declarar as definições de um sistema composicional ou de propor uma função 

automatizada se ampara no princípio organizacional proporcionado pela Teoria dos Sistemas 

Composicionais. Posteriormente, verifica-se que o nível de proximidade entre o texto original 

e um novo texto produzido a partir de um planejamento composicional, assim como a qualidade 

dessa proximidade – ou seja, se há manutenção dos objetos do sistema ou de suas relações, 

assim como quais objetos e relações são contemplados pelo sistema – são determinados de 

maneira consciente pelo compositor. 

Os pressupostos teóricos da MS, ou seja, a Teoria da Intertextualidade, particularmente 

em seu viés abstrato, e os Sistemas Composicionais, são amplamente fundamentados no 

trabalho de Lima. No entanto, a MS é de uma natureza distinta no que diz respeito à maneira 

com que utiliza a Intertextualidade. Os Sistemas Composicionais que Lima desenvolveu 

determinam quantos e de que maneira os diversos intertextos serão manipulados. O resultado 

dessa manipulação é trabalhado durante o Planejamento Composicional, dando origem à nova 

obra.  

Exemplificaremos a seguir a metodologia de Lima, com o objetivo de explicitar as 

diferenças entre essa e a MS. Proporemos um sistema composicional intertextual, nos moldes 

da metodologia proposta por Lima: os intertextos são inseridos em módulos transformacionais 

construídos com base nas ferramentas intertextuais de Korsyn/Bloom e Straus (Anexos 1 e 2) 

para a composição de um pequeno trecho para piano. Utilizaremos como intertextos, a já 

mencionada Drei kleine Stücke für Violoncello und Klavier, Op.11 de Anton Webern, mostrada 

na figura 1, que chamaremos de intertexto A, e uma melodia folclórica coletada por Mário de 

Andrade, que chamaremos de intertexto B, e que está apresentada na figura 6.  

 
Fig.6: Intertexto B. 
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Para o intertexto A, aplicaremos a ferramenta Kenosis (de Bloom), que consiste no 

isolamento de uma estrutura de seu contexto original, colocando-a em novo contexto. 

Isolaremos os conjuntos presentes nos gestos harmônicos da peça, que serão realocados 

livremente na nova obra. Para o intertexto B, aplicaremos a ferramenta de Generalização (de 

Straus), que consiste em generalizar um motivo presente no intertexto, desordenando seu 

conteúdo. No caso do intertexto B, reordenaremos as alturas presentes na melodia mantendo as 

figuras rítmicas nas mesmas posições temporais, ou seja, o parâmetro rítmico não é alterado. O 

esquema de funcionamento desse sistema é mostrado no diagrama da figura 7. A melodia 

resultante do uso da ferramenta Generalização no intertexto B é apresentada na figura 8. 
 

 

 
 

Fig.7: Sistema composicional intertextual segundo a metodologia de Lima. 
 

 
 

Fig.8: Melodia resultante do uso da Generalização no intertexto B. 
 

A essa melodia foram adicionados os acordes do intertexto A, com um novo ritmo, e 

decisões composicionais como tempo, dinâmica e articulação foram tomadas. O resultado é um 

pequeno trecho para piano, mostrado na figura 9. 
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Fig.9: Trecho para piano resultante do sistema composicional proposto. 

 
Observamos que os dados resultantes dos módulos transformacionais, ou seja, as 

versões modificadas dos intertextos, são integrados em uma única obra com a constante 

supervisão do compositor. 

Na MS, o Sistema Composicional não trata da coordenação de intertextos. A relação 

entre o texto original (intertexto) e o novo texto é mais profunda. O que há de comum entre eles 

é o próprio Sistema Composicional, que gerou a obra nova e que poderia ter gerado a obra 

original. Desta maneira, procuramos elaborar um Sistema Composicional que contenha em si, 

além de um número infinitamente grande de possibilidades musicais, a obra original e a obra 

nova: uma espécie de elo composicional hipotético, que se levado às últimas consequências, 

poderia unir em um só Sistema Composicional quaisquer duas obras musicais, modelando-as. 

Essa ideia está em consonância com a afirmação já citada de Kristeva, de que todo texto é ele 

próprio e outros que o precederam. 

No âmbito da engenharia, a MS propõe a construção de um modelo matemático em 

escalas reduzidas, 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”. 

Geralmente, um modelo consiste em um modelo físico, chamado de protótipo, e um modelo 

matemático, que fornece informações essenciais de entrada e saída. O modelo matemático 

auxilia, além disso, na previsão de situações que não estão contidas no modelo, sendo útil para 

estabelecer os limites do sistema. Nossa intenção no presente trabalho é a aplicação do conceito 

de MS à música e à análise musical.  

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) 
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Através da análise musical e observação do funcionamento e inter-relação entre diversos 

parâmetros musicais, é possível, através da generalização desses parâmetros, propor um 

Sistema Composicional que teria a capacidade de gerar a obra analisada e tem como finalidade 

gerar novas obras a partir de um novo Planejamento Composicional.  

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) 

O Sistema Composicional pode ser desenvolvido através de diversas possibilidades de 

Planejamento Composicional, que, por sua vez, possibilita a geração de inúmeras obras. Uma 

etapa importante na definição do sistema é o que denominamos generalização paramétrica, que 

consiste basicamente em desconsiderar valores particulares para um determinado parâmetro 

observado, focando exclusivamente nas relações entre seus elementos.33 Assim, no exemplo da 

figura 10, a análise de um texto original (a) revela que as sonoridades tricordais (b) se 

relacionam por um padrão geométrico, no qual as extremidades se aproximam 

parcimoniosamente34 em torno de um eixo fixo (Ré).  
 

 
Fig.10: Exemplo de generalização paramétrica. 

 
A definição desse princípio, sem a declaração dos valores particulares das alturas, é uma 

generalização. A aplicação de outros valores que se guiem pelo mesmo padrão geométrico, no 

                                                 
33 Para uma formalização mais detalhada dos conceitos de objeto e relações ver seção 1.2. 
34 Um conceito da teoria neorrimanniana que trata da condução econômica entre as notas de dois acordes 
consecutivos. Neste caso, consideraremos como um movimento parcimonioso quando os componentes de um 
tricorde se conduzem por um semitom aos componentes do tricorde seguinte. Para maiores informações sobre esse 
tópico, consultar Cohn (1998, p.167-180). 
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qual as extremidades se afastam parcimoniosamente (c) nos permite chegar a um novo texto 

(d), que guarda uma relação de parentesco com o texto original, unicamente no que diz respeito 

a esse aspecto. 

O Ponteio 21 de Guarnieri, ao incorporar elementos da música popular aos seus 

ponteios, estava praticando algo que pode se assemelhar à generalização paramétrica. Sua 

música utiliza características da música popular de maneira abstrata, mantendo somente o 

princípio geral de aplicação de determinado parâmetro musical. Consideremos o padrão rítmico 

das danças afro-brasileiras, por exemplo, onde o compasso é dividido por tempos de duas e de 

três colcheias formando o tresillo (3 + 3 + 2). No Ponteio 21, Guarnieri utiliza esse aspecto da 

música popular brasileira de maneira generalizada, dividindo os compassos de maneira 

assimétrica com diversas combinações de tempos compostos de três ou duas colcheias 

(FIALKOW 1995, p.76). Outro exemplo é o uso de paralelismo nas melodias, oriundo das 

terças caipiras da toada. Fialkow (1995, p.57) ressalta o “uso de terça e outros intervalos que 

funcionam como o contorno vocal da toada. O uso da terça é expandido para vários outros 

intervalos (...) com o resultado de ênfase no contorno horizontal e paralelo das linhas”. 

O processo de utilização de intertextos de maneira abstrata é próprio da MS, bem como 

a intertextualização paramétrica. O diagrama da figura 11 ilustra os ciclos metodológico da MS 

e do Planejamento Composicional.  

Nessa figura, observamos as fases metodológicas da MS e do Planejamento 

Composicional. Na primeira fase, a partir da análise de determinado trecho musical, elegemos 

os parâmetros que serão abordados e posteriormente, na generalização, os destituímos de seus 

valores específicos. É então construído um modelo de Sistema Composicional, constituído por 

uma série de definições ou por um modelo formal (matemático ou computacional), que tenha 

em si algum potencial de gerar a obra analisada.  O Planejamento Composicional, está dividido 

em duas fases: particularização e complementação. Na particularização, iremos atribuir novos 

valores aos parâmetros generalizados anteriormente, com o objetivo de gerar um novo material 

musical a ser trabalhado. A complementação consiste em trabalhar aspectos não contemplados 

na modelagem. Nessa fase o material gerado pelo sistema é manipulado pelo compositor e a 

superfície musical toma sua forma final, dando origem à nova obra. 

 No caso específico desse exemplo, durante a análise, focamos unicamente nas relações 

entre segmentos de alturas, desprezando os demais parâmetros (timbre, andamento, dinâmica, 

métrica, articulação, ...) e concluímos que os segmentos se relacionam por transposição: O2 = 

T-4(O1) e O3 = T0(O1). Pode-se observar que nessa conclusão realizamos uma generalização 
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paramétrica ao destituirmos os segmentos melódicos de seus valores (alturas) originais e 

conservarmos apenas as relações entre eles.  

O modelo de sistema composicional a que chegamos no exemplo consiste em uma 

descrição formal da relação entre os três objetos. Essa descrição consiste no conjunto de 

declarações:  
 

 S = [(O1, O2, O3), (R1,2, R1,3)]. Através dessa declaração, compreendemos que o sistema 

consiste de três objetos e duas relações. 

 (O1, O2, O3) = conjuntos de alturas. Essa declaração especifica o tipo de objeto 

mencionado na declaração 1. Observemos que esse conjunto de alturas não é especificado 

em relação à cardinalidade ou quaisquer outras características qualitativas ou 

quantitativas. 

 R1,2 = T-4 e R1,3 = T0. Essa definição especifica o tipo e a magnitude das relações, ou seja, 

trata-se aqui de relações de transposição (de 0 e -4 semitons). 
 

A partir desse modelo inicia-se, então, o Planejamento Composicional. Na 

particularização, atribuímos um novo valor de alturas ao objeto O1. Através das relações 

descritas no sistema, obtemos as alturas de O2 e O3. Na complementação, adicionamos as 

informações de parâmetros que foram desprezados na modelagem. Decidimos por exemplo que 

o trecho será escrito para oboé, em um andamento de 92bpm, definimos o ritmo, a métrica e a 

articulação. Essas informações, adicionadas às alturas geradas pelo sistema, contribuem para a 

criação do novo trecho musical. 
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Fig.11: Esquema ilustrativo da Modelagem Sistêmica e do Planejamento Composicional. 
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1.5 EXEMPLO DE PLANEJAMENTO COMPOSICIONAL A PARTIR DA MS 

 

Com a finalidade de demonstrar as etapas metodológicas da MS, examinadas na seção 

1.4, nesta seção, procuraremos, através de uma aplicação prática, explorar a utilização de 

técnicas analíticas schenkerianas aplicadas à música pós-tonal.35 Neste caso, apresentamos uma 

proposta de análise de parte do Ponteio 8 de Camargo Guarnieri, do I, baseada em princípios 

prolongacionais fundamentados em Heinrich Schenker (1868-1935) aliados aos princípios da 

polarização acústica de Edmond Costère (1905-?), com o objetivo de planejar uma obra para 

violino solo, que integrou o projeto de colaboração compositor-performer parte da tese 

(treatise) de doutorado em Música da violinista Elaine Bastos (2017), na Florida State 

University (EUA).36  

A teoria schenkeriana é formada, na verdade, por uma série de princípios que buscam 

explicar os processos através dos quais uma estrutura básica se prolonga através do tempo. No 

caso da música tonal, Schenker propõe que a tríade principal de uma obra (a tônica) se expande 

no tempo através da estrutura fundamental.37 A teoria schenkeriana foi originalmente elaborada 

para explicar a música tonal do século XVIII e XIX, através de princípios de harmonia e 

contraponto. 

Aquilo que é chamado de teoria schenkeriana é um conjunto complexo de princípios 
regulatórios que, inicialmente, pretendiam explicar a música tonal dos séculos XVIII e 
XIX; é ao mesmo tempo uma síntese de muitas tradições, incluindo contraponto 
fuxiano, o baixo figurado de Carl Philip Emanuel Bach e a teoria harmônica do fim do 
século XIX. É ao mesmo tempo uma sofisticada explicação do sistema tonal mas é 
também um sistema analítico de enorme poder empírico.38 (DRABKIN, 2002, p.812) 

Desdobramentos da teoria schenkeriana se desenvolveram ao longo do século XX e 

adaptações aos contextos da música popular39, pré-tonal40 e pós-tonal surgiram. No caso da 

                                                 
35Diversos trabalhos abordam a utilização de princípios da análise schenkeriana em repertório atonal 
(Dibben,1999; Lerdahl, 1989, 1997; Straus, 1987; e Travis,1966). 
36 Para esse projeto colaborativo, intitulado Collaboration between Composer and Performer: Four New 
Commissions from the Studio of Liduino Pitombeira, foram escritas quatro obras originais a partir da modelagem 
sistêmica de quatro Ponteios de Guarnieri. 
37 Schenker propõe três formas para a estrutura fundamental, que consiste na combinação inseparável de uma linha 
fundamental (Urlinie) e de um arpejo de baixo (Baβbrechung): [1] 3-2-1/I-V-I, [2] 5-4-3-2-1/ I-V-I, e [3] 8-7-6-
5-4-3-2-1/ I-V-I. (SCHENKER, 1977, p.3-21) 
38 That which is called "Schenkerian theory" is a complex set of regulatory principles that were initially intended 
to explain the tonal music of the eighteenth and nineteenth centuries; it is at the same time a synthesis of many 
traditions, embracing Fuxian counterpoint, the thorough-bass teaching of Carl Philipp Emanuel Bach and late 
nineteenth-century harmonic theory. It is at once a sophisticated explanation of tonality, but also an analytical 
system of immense empirical power. 
39 Veja-se, por exemplo, a dissertação de doutorado de Drew Nobile (2014), intitulada "A Structural Approach to 
the Analysis of Rock Music". 
40 Diversos trabalhos abordam a utilização de princípios da análise schenkeriana em repertório pré-tonal 
(Berger,1980; Judd,1985; e Stern, 1990). 
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música pós-tonal complicações surgem com relação a um princípio básico da análise 

schenkeriana: a hierarquia. Enquanto no sistema tonal a hierarquia advém do próprio sistema 

harmônico, na música pós-tonal, cada caso deve ser avaliado e os princípios organizacionais de 

cada obra devem ser observados para que seja possível identificar elementos estruturais e 

elementos de prolongamento. No caso específico do Ponteio 8, procuraremos eleger as notas 

estruturais a partir de princípios da polarização acústica. 

Edmond Costère desenvolveu a teoria da polarização acústica como uma possível teoria 

universal da música, que superasse diferenças de estilo e época, através de uma abordagem 

físico-acústica das relações harmônicas.  

Discursando sobre as profundas transformações sofridas pela harmonia nesse século, 
Costère encontra neste trabalho, traços de parentesco entre a harmonia dita “atonal” e 
as harmonias das épocas anteriores (modal e tonal) através de dados acústicos, físicos, 
que demonstram nítidos elementos de similaridade entre contextos harmônicos 
aparentemente distantes ou mesmo antagônicos, comprovando que, na realidade, não 
houve morte na história harmonia e de seus distintos estados de vida, mas sim 
transfigurações destes mesmos estados. Costère tece suas análises calcando-se num 
fenômeno em torno do qual a história da harmonia viveu e viverá: o fenômeno da 
polarização acústica. A partir dessa terminologia evidentemente física, Costère nos 
expões com clareza a quase inevitável maior atenção que determinada(s) frequência(s) 
requer(em) num determinado contexto musical, devido a fatores físico-musicais que 
privilegiam tal nota (ou tais notas). (MENEZES FILHO, 1987 p. 65) 

O que propomos na presente análise é a utilização do princípio da polarização acústica 

de Costère como fator determinante na definição das relações prolongacionais na melodia do 

Ponteio n 8. 

Da análise schenkeriana, além dos pressupostos teóricos, utilizaremos o sistema de 

notação, e o conceito de prolongamento linear, com modificações. Em Schenker, o 

prolongamento linear consiste em uma sequência de notas em grau conjunto, na mesma direção, 

dentro da mesma harmonia (PANKHURST, 2008). Utilizaremos esse conceito de maneira mais 

ampla, não importando se o movimento em graus conjuntos é na mesma direção ou não. 

Também não se aplicará a regra concernente à manutenção da harmonia, já que para nossa 

análise, a harmonia não será determinante. 

A intenção nesta análise, assim como em toda análise schenkeriana, é identificar as notas 

estruturais ao longo da melodia e de que maneira elas são desenvolvidas e prolongadas até 

formar a superfície musical tal como ela é. Para isso, faz-se o movimento contrário, isto é, parte-

se da superfície em direção ao nível profundo. Partindo da superfície musical, identificamos as 

notas hierarquicamente mais importantes e, através das regras de prolongamento, as notas de 

embelezamento, que apenas prolongam as estruturais, e que são, portanto, menos importantes. 
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As notas menos importantes são então descartadas para que se possa observar com mais clareza 

níveis estruturais mais profundos do trecho musical em questão. 

A análise linear, inerentemente ligada ao conceito de análise estrutural, busca 
identificar embelezamentos e elaborações na superfície musical de uma obra, que 
servem para prolongar objetos estruturalmente mais significantes – como as tríades de 
tônicas – ao ponto que uma representação estratificada da obra emerja. Essa 
estratificação oferece um cenário mais completo das forças melódicas, harmônicas e 
contrapontísticas de uma obra e como estes interagem com outros elementos musicais 
como motivos, textura e forma.41 (HUFF, 2010, p. 2 – 3). 

De Edmond Costère e sua teoria, utilizaremos a classificação dos intervalos musicais 

entre polares, neutros e apolares, de acordo com seu potencial de em determinado contexto 

acentuar a escuta de uma das duas notas constituintes do intervalo. Os intervalos polares, ou 

seja, intervalos que reforçam acusticamente determinada altura, seriam os de 8J, 5J, 4J, 7M e 

2m: a oitava justa como o exato dobro da frequência; a quinta justa como primeiro harmônico 

natural após a oitava; a quarta justa como inversão da quinta; a sétima maior e a segunda menor 

inferiores e superiores polarizam a escuta de determinada altura por serem formadas pela menor 

distância dentro do temperamento entre uma nota e a nota de referência. A polarização nos 

intervalos de sétima maior e segunda menor são talvez mais perceptíveis em um contexto 

melódico. O que definirá enfim qual das duas notas do intervalo se polariza é o contexto. 

Na realidade, todos os intervalos polares são intervalos que podem polarizar qualquer 
um dos dois de seus componentes, e tal fato só pode ser esclarecido – ou seja, uma das 
duas notas se polariza – em meio ao contexto musical, à maneira como se processa o 
intervalo, entrando em jogo os outros fatores sonoros (tais como intensidade, sequência 
melódica, duração, etc.). (MENEZES FILHO, 1987, p. 67) 

Os intervalos de terças maiores e menores e sextas maiores e menores são considerados 

por Costère como intervalos neutros, ou seja, não polarizam nenhuma altura (presentes ou não 

no intervalo). Os intervalos apolares, por fim, são os de quarta aumentada, sétima menor e 

segunda maior. Esses intervalos teriam uma força de repulsa que direciona a escuta para uma 

outra nota, que não integra o intervalo. Isso explicaria a presença desses intervalos em acordes 

de dominantes: uma tríade maior perfeita se torna instável com o acréscimo de uma sétima 

menor, passando a ter em si, além do intervalo de sétima menor, os intervalos de quarta 

aumentada entre a terça e a sétima e de segunda maior entre a sétima e a oitava. 

                                                 
41 Linear analysis, inherently tied to the concept of structural hierarchy, seeks to identify embellishments and 
elaborations on the surface of a musical work that serve to prolong more structurally significant objects—such as 
the tonic triad—to the extent that a stratified representation of the musical work emerges. This stratification offers 
a more complete picture of the melodic, harmonic, and contrapuntal forces at work and how they interact with 
other musical elements such as motive, texture, and form. 
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Allen Forte sugere em seu trabalho sobre análise de música pós-tonal (FORTE, 1955) a 

observação de critérios como duração, repetição, acento e dobramento como forma de suporte 

à identificação de notas estruturais. Dessa maneira, quando houver em nossa melodia notas 

seguidas de intervalos polares utilizaremos essas diretrizes como critério de definição de qual 

nota é um prolongamento por polarização e qual nota é estrutural. 

De maneira similar, quando houver notas seguidas de intervalos neutros proporemos 

que estas sejam verticalizadas de maneira similar à que Schenker propõe para os 

prolongamentos por arpejos na mesma direção dentro da mesma harmonia. O argumento aqui, 

porém, é baseado nas propriedades acústicas do intervalo e não em um pressuposto harmônico. 

No caso de notas seguidas por intervalos apolares consideraremos que existe uma ruptura e tais 

notas não podem ser relacionadas por prolongamento.  

O Ponteio 8 apresenta uma melodia sobreposta a um ostinato, com características 

métricas contrastantes, do início ao fim, como mostra a figura 12. Considerando o alto grau de 

independência tanto métrica como harmônica entre a melodia e o ostinato, optamos por 

submeter à análise prolongacional, apenas o que chamaremos de camada melódica do ponteio. 

Esta análise é, portanto, parcial e pretende explorar a possibilidade de aplicação da teoria 

schenkeriana aliada à teoria da polarização acústica, e não oferecer uma solução analítica para 

a obra como um todo. 

 
 

Fig.12: Primeiros compassos do Ponteio 8 
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Propomos, de início uma segmentação do ponteio em três pequenas partes. Uma seção 

inicial (c.1 – 17). O início da segunda seção é marcado pela troca de registro da melodia que 

passa para a mão esquerda. A terceira seção (c.43 – 55) apresenta uma reexposição da melodia 

agora duas oitavas abaixo, na mão esquerda. 

Analisaremos sistema a sistema, identificando as notas estruturais de acordo com a 

metodologia proposta. Na figura 13, a pauta superior corresponde à camada melódica tal qual 

foi extraída do ponteio e a pauta inferior mostra o processo de análise. Durante a análise, 

utilizaremos para as notas hierarquicamente mais importantes notas brancas, em segundo lugar 

notas pretas com haste e por último apenas notas pretas sem haste. Os prolongamentos serão 

indicados por uma ligadura. PL significará, no âmbito deste trabalho, prolongamento linear. 

Onde houver apenas um “p”, significa que há um prolongamento por intervalo polar. 

A melodia se inicia com a nota Dó (figura 13), representada como nota estrutural por 

uma nota branca. Em seguida, temos o Mi, um nível abaixo, pois se trata de um prolongamento 

por um intervalo polar neutro (3ªM). Posteriormente, há um deslocamento de uma segunda 

menor inferior para um Ré (intervalo polar). Dessa maneira temos que o Ré é um 

prolongamento por intervalo polar do Mi, que por sua vez, é um prolongamento por intervalo 

neutro do Dó. Em seguida temos um Fá no início do compasso 5 (tempo forte) que 

consideraremos como nota estrutural, prolongado por segunda menor inferior. O Lá no terceiro 

tempo se trata de uma antecipação por segunda menor do Sol no compasso 6.42 
 

 
 

Fig.13: Compassos 1 a 6. 
 

O Sol é prolongado por intervalo polar (4ªJ) até o Ré. Nesse ponto, temos um 

desdobramento da melodia em duas vozes. A voz superior realiza um prolongamento linear 

(movimento melódico por grau conjunto) até a nota Ré no início do compasso 7 (figura 14). O 

mesmo tipo de desdobramento acontece no compasso 7. O Si da voz inferior está prolongado 

até o compasso seguinte43, e a voz superior realiza um prolongamento linear até o mesmo Si. 

As três notas cromáticas partindo de Si (Si, Lá e Sol) são um prolongamento por intervalo 

                                                 
42 O critério para decidir qual das duas notas (Lá ou Sol) era estrutural foi o da métrica, estando o Sol em uma 
posição mais relevante no compasso e o Lá funcionando como uma anacruse. 
43 Consideraremos nesta análise a equivalência de oitavas. 
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polar de Si. A nota seguinte está indicada como um nível abaixo, pois será verticalizada 

posteriormente com o Si (3ªm) e realiza uma progressão linear até voltar ao Si no compasso 10. 

As três notas seguintes são um prolongamento polar de Fá que por sua vez é um prolongamento 

polar de Dó (5ªJ). 
 

 
 

Fig.14: Compassos 7 a 11. 
 

 
Segue-se um prolongamento linear do Dó até o Si no compasso treze (figura 15). Aqui 

acontece um desdobramento da nota Fá no compasso 12 em uma voz inferior que antecipa o 

Si no compasso seguinte por intervalo polar (4ªJ).  
 

 
 

Fig.15: Compassos 12 a 15. 
 

No compasso 15, temos uma sequência de prolongamentos lineares que levam a nota 

Lá até sua equivalente em oitava inferior por três vezes finalmente levando através de uma 

escala cromática ao Ré no compasso 17, iniciando a segunda seção (figura 16). 

 

 
 

Fig.16: Compassos 16 e 17 
 

A melodia passa a apresentar dobramentos que serão considerados notas acessórias, de 

maneira similar ao que Schenker chama de sombra. Segue-se com a mesma lógica apresentada 

até então, até que no compasso 19 (figura 17) temos um arpejo em Dó menor, que será 
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verticalizado e o resultado é um prolongamento por intervalos de 4ªJ desde o Dó passando pelo 

Fá até o Si no compasso seguinte. 
 

 
 

Fig.17: Compassos 18 a 21. 
 

No compasso 25 (figura 18) surge uma nova voz interna que não se movimenta de 

maneira paralela, como a sombra, mas de maneira cromática independente. Como é sempre 

formada por intervalos de segunda menor, essas melodias internas serão consideradas 

prolongamentos por intervalo polar de um dos dobramentos comuns (sombras). A figura 19 

mostra os compassos 26 a 28. 
 

 
 

Fig.18: Compassos 22 a 25. 
 

 
 

Fig.19: Compassos 26 a 28. 
 

A partir do compasso 29 temos um trecho mais complexo que exige uma observação 

mais atenta. Temos um desdobramento da superior nas notas Mi (c.29) e Dó (c.30). Essas notas 

são alcançadas por 4ªJ, logo são prolongamentos por intervalos neutro e polar de Si e Fá, na 

voz inferior, que por sua vez realiza um prolongamento linear desde o Dó no início do 

compasso 29 até o Ré no compasso 31. Entre este Ré e a nota seguinte (Lá), o intervalo é de 

5ªdim, fazendo com que não se possa relacionar essas duas notas. Segue-se então mais um 
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desdobramento com o Lá antecipando o Sol e com um movimento cromático de Fá até o Sol 

na voz inferior. 
 

 
 

Fig.20: Compassos 29 a 32. 
 

Do Fá no compasso 32 temos um prolongamento por segundas menores até o Fá natural 

no compasso seguinte (figura 21), que por sua vez, além de ser prolongado pelo Dó, realiza um 

prolongamento linear até o Dó no compasso 34. 
 

 
 

Fig.21: Compassos 33 a 35. 
 

 
Do compasso 35 ao 36 temos um grande prolongamento linear que leva ao Dó e um 

outro grande prolongamento linear que leva ao Dó (figura 22), depois Dó natural e em seguida 

Si (figura 23). No compasso 42 temos o retorno da melodia inicial no Dó duas oitavas abaixo. 
 

 
 

Fig.22: Compassos 36 a 39. 
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Fig.23: Compassos 40 a 43. 
 

A análise segue similar à da primeira aparição da melodia até o compasso 47 (figura 

24). Ao invés do prolongamento linear que levava ao Si, temos uma quebra com o Lá. Do Lá 

temos um prolongamento cromático até o Fá (figura 25), e em seguida um grande 

prolongamento linear até o Si no compasso 51. 
 

 
Fig.24: Compassos 44 a 47. 

 
 

 
 

Fig.25: Compassos 48 a 51. 
 

Do compasso 52 até o final temos uma pequena coda, em que se prolonga linearmente 

o Mi através de uma escala de tons inteiros incompleta simétrica (Mi, Sol, Si, Dó). Em seguida 

temos um prolongamento cromático descendente de Mi até Ré(figura 26) 
 

 
 

Fig.26: Compassos 52 a 55. 
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O resultado da redução subsequente à análise apresentada está ilustrado na figura 27. 

Cada pauta consiste em uma seção. Após a redução aplicamos novamente os critérios de 

identificação das notas estruturais para uma observação ainda mais profunda. Notam-se, porém, 

já nesse nível, os recursos de prolongamento baseados principalmente em intervalos de 4ªJ, 

assim como elementos simétricos. Emana dessa redução uma estrutura lógica a que não 

seríamos capazes de observar na superfície musical. 
 

 
 

Fig.27: Resultado da primeira redução. 
 

Seguindo o mesmo procedimento, eliminamos as notas de prolongamento chegando à 

estrutura apresentada na figura 28. Os números acima das notas identificam o compasso onde 

está localizada a nota estrutural, para facilitar a visualização na partitura. Podemos concluir que 

a primeira seção se divide em duas: um prolongamento de Dó, e um prolongamento de Si. A 

terceira seção, que reapresenta o início da melodia também se divide em duas: um 

prolongamento de Dó (reexposição da melodia) e um prolongamento de Mi (coda). A seção 

central consiste em um grande prolongamento de Ré bemol. Em b1, porém, temos uma 

inclinação para a sexta maior de Ré, Si. E em b2 a estrutura da melodia retorna para o Ré 

(Dó). 
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Fig.28: Resultado da segunda redução. 
 

Se nos aprofundássemos em mais um nível, teríamos a estrutura elementar de toda a 

camada melódica do Ponteio 8 conforme a figura 29. A primeira seção consiste em um 

prolongamento de Dó e um prolongamento de Si. A segunda seção seria um prolongamento de 

Ré com uma inclinação em Si. A terceira seção seria um prolongamento novamente de Dó 

com uma inclinação para Mi na coda. Se considerarmos as notas principais temos uma 

bordadura dupla cromática de Dó, notadamente a nota estruturalmente mais importante da 

melodia. 

 
 

Fig.29: Estrutura elementar da camada melódica do Ponteio 8. 
 
 

A partir da análise do Ponteio 8, generalizaremos determinados parâmetros a fim de 

construir nosso sistema composicional, que por sua vez, servirá de ponto de partida de uma 

nova obra: Preludio, para violino solo. O sistema composicional resultante da modelagem do 

Ponteio 8 compreenderá tanto uma camada melódica como uma camada a ser sobreposta, com 

um ostinato. Dessa maneira propomos um sistema composicional consistindo das seguintes 

definições: 

1) Deverá ser composta uma camada melódica a partir da prolongação por intervalos 

polares ou neutros de uma das estruturas apresentadas nas figuras 27, 28 e 29 (tal 

decisão é realizada durante o Planejamento Composicional).44 

2) Durante toda a extensão da peça um ostinato deverá coexistir com a camada 

melódica. O ostinato pode consistir em uma figuração rítmica ou melódica. 

                                                 
44 É importante ressaltar que tanto a primeira redução (figura 27) quanto a segunda (figura 28) e a última (figura 
29) poderiam ser utilizadas em um sistema composicional. Essas figuras apresentam um nível de superficialidade 
decrescente. Enquanto a utilização da primeira implica em uma estrutura geral mais próxima à do Ponteio 8, no 
que diz respeito à camada melódica, a utilização da última, pelo maior grau de generalização, traria possibilidades 
mais amplas de desenvolvimento. 
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Para realizarmos a modelagem da camada melódica do Ponteio 8, consideraremos o 

resultado da primeira redução (figura 27). A camada de ostinato será generalizada de forma 

mais livre, estando determinado apenas que sobreposta à camada melódica deverá existir algum 

tipo de ostinato durante toda a peça.  

A camada melódica foi composta a partir das notas estruturais, agregando-se novas 

notas a partir de prolongações por intervalos polares, como visto na análise. Observa-se aqui, 

porém, o caminho oposto ao da análise, em que procurou-se identificar as notas estruturais 

através dos princípios prolongacionais. Aqui, partiremos das notas estruturais e, a partir dos 

princípios prolongacionais, comporemos a nova camada melódica. Esta e a camada melódica 

do Ponteio 8 guardam entre si uma semelhança estrutural profunda, pois utilizando-se os 

mesmos critérios, uma análise schenkeriana (nos moldes apresentados) das duas melodias pode 

apresentar o mesmo resultado. 

Com relação à estrutura formal, mantivemos a relação formal entre o resultado da 

redução schenkeriana e a estrutura do Ponteio 8, ou seja, uma forma ternária do tipo A, B com 

subseções b1 e b2, e A’. Como a nova obra será escrita para violino solo, é necessário observar 

o registro das notas estruturais. Para que nenhuma nota ultrapasse a extensão do violino, é 

preciso realocar algumas notas oitavas acima, como é o caso das notas nas seções b1 e A’. A 

figura 30 apresenta tanto a estrutura básica com as notas a serem prolongadas quanto a relação 

entre elas e a estrutura formal. 

A figura 31 ilustra a maneira com que as notas estruturais foram prolongadas, dando 

origem à nova camada melódica em a1. Na figura, temos grupos de três pautas: A, B e C, onde 

A é a pauta que contém as notas estruturais puramente, B ilustra os prolongamentos e as notas 

que serão utilizadas na melodia, e C, contém a melodia final que foi utilizada na nova camada 

melódica. Os procedimentos prolongacionais para toda a peça podem ser consultados no 

apêndice 1. A notação utilizada para indicar as prolongações é a mesma utilizada na análise do 

Ponteio 8, ou seja, p para intervalo polar, n para intervalo neutro e PL para progressão linear. 
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Fig.30: Estrutura básica para a camada melódica de Preludio com notas estruturais e estrutura formal. 
 
 
 

 
 

Fig.31: Procedimentos de prolongação das notas estruturais a partir de intervalos polares e neutros que deram 
origem à nova camada melódica dos compassos 1 a 14 de Preludio. 

 
Como indica o sistema composicional definido, a camada melódica deve ser sobreposta 

durante toda a peça a uma camada de ostinato. Duas formas de ostinato foram utilizadas no 

planejamento composicional de Preludio. A primeira, utilizada nas seções A e A’, consiste em 

uma célula melódica que se repete constantemente sobreposta à camada melódica. Essa célula 

melódica pode ser observada na figura 32. A segunda, utilizada nas seções b1 e b2 consiste em 

uma ideia rítmica recorrente de tercinas somada a um contorno descendente, como pode ser 

observado na figura 33. 
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O resultado da sobreposição das camadas dá origem ao material final de Preludio. A 

figura 34 ilustra os primeiros compassos da peça, onde é possível observar a maneira como o 

ostinato se sobrepõe à camada melódica. A partitura completa é apresentada no apêndice 2. 
 

 
 

Fig.32: Ostinato utilizado nas seções A e A’. 
 

 
 

Fig.33: Exemplo de Ostinato das seções b1 e b2. 
 

 
 

Fig.34: Primeiros compassos de Preludio. 
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2 MODELAGEM DE CINCO PONTEIOS DE GUARNIERI 

2.1 OS PONTEIOS DE GUARNIERI 

 

Guarnieri nasceu em 1907 em Tietê, zona rural de São Paulo, filho de um imigrante 

italiano mudando-se ainda jovem para a capital devido ao seu potencial como músico. Fato 

decisivo para sua carreira foi a colaboração com Mario de Andrade (1983 – 1945). Em 1928 

Guarnieri apresentou a ele suas obras Dança Brasileira e Primeira Sonatina. Andrade passou 

a ser seu menor e o orientou dentro da estética do modernismo nacionalista.  

Os cinquenta ponteios foram compostos em cinco livros com dez cada: Livro 1 (1931 – 

1935), Livro 2 (1947 – 1949), Livro 3 (1954 – 1955), Livro 4 (1956 – 1957), Livro 5 (1958 – 

1959). Os ponteios refletem diversas práticas de música popular do Brasil. Fialkow (1995, p.1) 

ressalta a importância dos ponteios dentro da obra de Guarnieri como representantes do 

desenvolvimento do nacionalismo musical brasileiro. 

O recém-formado gênero do Ponteio ofereceu a Guarnieri espaço suficiente para 
demonstrar uma gama de emoções, texturas pianística diferentes e processos 
composicionais. Os ponteios são notáveis não apenas por razões musicais, mas pelas 
reflexões que deles provêm sobre o desenvolvimento do nacionalismo na música 
brasileira de concerto.45 (FIALKOW, 1995, p.1). 

Guarnieri foi o representante principal da Escola Nacionalista, em uma época em que a 

música de concerto no país estava dividida em dois campos estéticos, nos primeiros anos da 

década de 1940. De um lado, o nacionalismo com uma escolha consistente de uma linguagem 

tonal-modal e do outro os seguidores da técnica dodecafônica, recém-introduzida no Brasil, por 

Koellreutter (NEVES, 1981, p.84-89).  

Esta visão panorâmica do nacionalismo brasileiro da primeira metade deste século 
mostra-nos a força desta escola de composição e os caminhos que ela seguiu depois da 
pregação nacionalista de Mário de Andrade. (...) Mas o nacionalismo musical não foi o 
caminho único neste período da história da música brasileira. Muitos compositores 
tentaram encontrar novas soluções estéticas para sua problemática criativa, isto através, 
sobretudo, da assimilação e aplicação de novas proposições técnicas, destacando-se a 
técnica dodecafônica. (NEVES, 1981, p.76). 

Os ponteios foram compostos durante uma época em que se buscava uma identidade 

brasileira em todas as formas de arte. Mario de Andrade, cujo papel foi decisivo nesse processo, 

guiou Guarnieri em direção a um nacionalismo como princípio ideológico, negando o 

nacionalismo como alternativa exótica à música europeia vigente. 

                                                 
45 The newly-minted Brazilian genre of ponteio provided Guarnieri enough space to display an array of emotions, 
different pianistic textures and compositional processes. Guarnieri's Ponteios are notable not only for musical 
reasons but for the insights they provide into the development of nationalism in Brazilian art music. 
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Os primeiros sinais de independência cultural na música de concerto podem ser 

observados nas óperas compostas por Carlos Gomes (1836 – 1896), em italiano, mas com 

temática nacional, inspiradas na literatura romântica. Esses sinais se tornam mais evidentes no 

fim do século XIX, nas obras de Alberto Nepomuceno e Alexandre Levy, que tentaram 

incorporar na sua música elementos da música popular. Na década de 1910, Villa-Lobos já 

estava compondo música marcada por impressões populares, com “linguagem de primitivismo 

agressivo, como em Três Danças Africanas”46 (FIALKOW, 1995, p.6). 

A Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, foi a fundação de uma mudança de 

atitude com relação à arte em seus aspectos formais, estéticos e ideológicos (AMARAL, 1979) 

“Ideias nacionalistas estavam fundidas a um modernismo que combinava rebelião contra a 

tradição romântica europeia na arte e o desejo pela autonomia artística brasileira”.47 

(FIALKOW, 1995, p.7) Mario de Andrade foi um dos mentores e líderes da Semana de 22. 

A consolidação das ideias da Semana de 22 na música se deu com a publicação dos 

Ensaios sobre a Música Brasileira de Mario de Andrade, em 1928. O livro, dividido em duas 

partes, determinava que direções um compositor deveria tomar para que fosse caracterizado 

como um verdadeiro compositor brasileiro e apresentavam uma coleção de melodias populares 

coletadas por Andrade e outros músicos de diversas partes do Brasil. Os elementos da música 

popular deveriam ser absorvidos pelos compositores para que se pudesse criar uma música de 

concerto genuinamente brasileira. 

Guarnieri já havia composto obras com intenção nacionalista, mas a partir do contato 

com Andrade sua música tomou um rumo mais sistemático em direção a um estilo 

originalmente brasileiro. Guarnieri, o principal compositor da segunda geração de nacionalistas, 

implementou os princípios de Andrade em sua obra, aderindo à ideia de transferir material da 

música popular para a própria linguagem, sem citações diretas.  

Os ponteios estão entre as mais conhecidas e interpretadas obras brasileiras para piano. 

Versões completas foram gravadas por Isabel Mourão (1932) e Laís de Souza Brasil. (1935) 

ponteios avulsos foram gravados por Grant Johannensen (1921-2005), Guiomar Novaes (1895 

– 1979), Cristina Ortiz (1950), Anna Stella Schic (1925), Antonieta Rudge (1885 – 1974) e 

Marcelo Verzoni (1958). Eles foram compostos durante trinta anos e representam de maneira 

rica o estilo de Guarnieri, principalmente como compositor pianista. Durante este tempo, seu 

estilo amadureceu, mas manteve o rigor do propósito nacionalista ensinado por Mario de 

                                                 
46 (...) a language of aggressive primitivism, as in his three African Dances. 
47 Nationalistic ideas were embedded in a "modernism" that combined rebellion against the European romantic 
tradition in art with the desire for Brazilian artistic autonomy. 
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Andrade. O elemento nacional está presente na sua linguagem singular e forte como uma 

escolha estética, como podemos observar em suas próprias palavras: “Eu acabo de mandar meu 

Ponteio 49 para impressão (aliás, estou apaixonado por ele! Você verá que neste ponteio eu abri 

meu coração e deixei ele falar alto, muito alto).” (GUARNIERI, 1959). 

O nome ponteio é definido por Mário de Andrade em seu dicionário musical brasileiro 

como “o toque de viola de quem está a pontear” (ANDRADE, 1989, p.407). No Novo 

Dicionário da Língua Portuguesa, ponteio é definido como uma peça instrumental de forma 

livre inspirada pela maneira de tocar os instrumentos de corda. Guarnieri disse em uma 

entrevista: “Na verdade são prelúdios que têm caráter claro e definitivamente brasileiro. Achei 

melhor utilizar uma palavra diferente de preludio para expressar esse caráter brasileiro.” 

(VERHAALEN, 2001, p.128) 

Mário de Andrade não gostava do termo Suíte nº1, pois considerava que haviam termos 

mais adequados aos títulos de conjuntos de danças brasileiras. Andrade sugeriu a palavra 

ponteio como equivalente a preludio (Andrade, 1928, p.72). 

O nacionalismo se expressa na língua, nos Ponteios de Guarnieri, através de seus títulos 

(Ponteios) e através das indicações de tempo. De maneira geral, Guarnieri nomeou suas peças 

de forma mais clássica, de acordo com o gênero, quando comparado por exemplo com Villa-

Lobos. Villa-Lobos nomeou várias obras com títulos nacionalistas como A Lenda do Caboclo, 

Alma Brasileira, Cirandas, de maneira que a intenção nacionalista estava aparente logo no 

título. A música francesa ainda continuava a exercer influência no meio musical brasileiro, de 

maneira que o caráter descritivo dos prelúdios de Debussy, que eram acompanhados de seus 

títulos ao final da obra, pode ter levado os compositores a incluir um conteúdo evocativo ou 

programático aos seus prelúdios. 

Villa-Lobos está em uma extremidade, com seus títulos sugestivos, Debussy no centro, 
com ideias evocativas adicionadas ao final das peças, enquanto Guarnieri camuflava o 
teor evocativo de seus prelúdios nas marcações de tempo48 (FIALKOW, 1995, p.22.). 

Guarnieri não deu títulos aos seus ponteios, mas nas suas indicações de tempo, 

elaboradas e poéticas, usava adjetivos que remetem sentimentos específicos (dolente, dengoso, 

torturado, calmo, com profunda saudade). Dessa maneira, Guarnieri mantém o caráter abstrato 

das peças. 

Na capa da edição Ricordi dos Ponteios, aparece o subtítulo “Prelúdios”. A 

identificação das peças com o gênero prelúdio está aparente na brevidade, tratamento 

                                                 
48 Villa-Lobos lies in one end, with his suggestive titles, Debussy in the middle with evocative ideas placed at the 
end of the pieces, while Guarnieri camouflaged the evocative quality of his preludes in the tempo markings. 
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monotemático, e caráter improvisatório das peças. (EIGELDINGER, 1988, p.177). Prelúdio 

está definido no The New Harvard Dictionary of Music como: “(...) uma pequena obra para 

piano, firmemente construída, destacada, evocativa miniatura para piano que se desenvolve 

(como ocorre nos Prelúdios de Bach e Chopin) a partir de fragmentos melódicos ou rítmicos 

pequenos e sutis”.49 (RANDEL, 1986, p.653). 

A história do piano no Brasil remete à vinda da corte portuguesa ao país, em 1808, 

trazendo consigo, inclusive, professores de música. A atividade musical se intensificou em 

torno do piano e esse se tornou parte importante das casas de classe média, sendo a principal 

forma de se ouvir música nos salões e eventos sociais. O piano se tornou o instrumento mais 

popular em conservatórios brasileiros e durante o século XIX, instrumentistas e compositores 

cultivaram uma abordagem virtuosística do instrumento (WISNIK, 1983, p.53). O número de 

tocatas de compositores brasileiros atesta a natureza virtuosística da música pianística durante 

o século XX: Camargo Guarnieri, Radamés Gnatalli (1906 – 1988), Cláudio Santoro (1919 – 

1989), Heitor Alimonda (1922), Francisco Mignone (1897 – 1986), entre outros, escreveram 

para esse gênero pianístico. 

Mario de Andrade considerava o piano como representante de uma estética do século 

XIX em que qualquer tipo de música tinha uma interpretação distorcida e sentimental. Ele 

criticava a dominância do piano do meio musical brasileiro e sugeriu em seus ensaios que a 

tentativa de simular a sonoridade de instrumentos populares ao piano poderia enriquecer seu 

uso. 

Guarnieri era um pianista competente e agregou aos ponteios uma série de questões 

técnicas como “passagens rápidas e acentuadas em semicolcheias, polirritmia, texturas 

polifônicas, uso sutil do pedal, fraseado legato e non legato, passagens rápidas em staccato, 

grandes saltos e oitavas rápidas”. 50 (FIALKOW, 1995, p.26). Nota-se em diversos ponteios 

influência clara das obras de Chopin, Schumann, Scriabin e Ernesto Nazareth. 

Fialkow (1995, p.36) investiga a utilização por parte de Guarnieri de material de origem 

popular em seus ponteios, observando as seguintes dificuldades em identificar as fontes: 1) A 

diversidade cultural e racial no Brasil; 2) A maneira complexa como Guarnieri absorveu esse 

material em sua própria linguagem; 3) A velocidade com que a música popular do Brasil mudou 

do tempo de Guarnieri até hoje; 4) O paradoxo de que a tradição popular se tornou mais 

                                                 
49 (…) a tightly constructed, unattached, evocative miniature for piano that grows (as do many of the preludes of 
Bach and Chopin) from small, pervasive melodic or rhythmic fragments. 
50 “Fast strenuous accented sixteenth-note passages, polyrhythms, polyphonic textures, subtle pedaling, legato and 
non-legato singing, fast staccato passages, wide leaps and fast octaves”. 
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conhecida entre os músicos eruditos através do estudo de outros compositores eruditos do que 

através da própria experiência. Uma tabela que mostra a possível utilização de cada fonte de 

música popular por Guarnieri segundo o trabalho de Fialkow se encontra no Apêndice 3. 

 

2.2 PONTEIO 21 

 

O Ponteio 21, do terceiro caderno de Camargo Guarnieri, cujos gestos iniciais são 

mostrados na figura 35, consiste em uma pequena forma ternária (ABA’ + coda). A primeira 

seção (A) apresenta ritmo predominantemente contínuo e movimento totalmente espelhado 

entre as mãos direita e esquerda. A seção intermediária (B) é marcada por um repentino 

aumento no âmbito, no qual as partes se aproximam dos extremos agudo e grave (subseção b1). 

Sucessivamente (subseção b2), o âmbito se reduz novamente e surgem interrupções no ritmo 

intercaladas com os registros extremos anteriores. São observados movimentos instervalares 

quartais durante essa subseção. A terceira seção (A’) é uma repetição da primeira seguida de 

uma coda. Um resumo da macroestrutura da obra é mostrado na tabela 4. 
 

 
 

Fig. 35: Gestos iniciais do Ponteio 21 de Camargo Guarnieri. 
 
 

Seção Subseção Compasso 
A  01—16  
B b1 17—22  
 b2 22—36  

A’  37—50  
Coda  50—59 

 
Tab.4: Macroestrutura do Ponteio 21, de Camargo Guarnieri 
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Nota-se a recorrência exaustiva de um tipo de motivo caracterizado por um movimento 

melódico de grau conjunto seguido de oitava, da extremidade para o centro. O mesmo 

movimento é encontrado no Estudo 20 de Guarnieri (figura 36), sobre o qual Marion Verhaalen 

(2001, p.127) se refere como “figuração de oitava mais uma nota”.  

A frequência elevada com que esse motivo ocorre no Ponteio 21, nas mãos direita e 

esquerda de maneira espelhada levantou a possiblidade de considerar os gestos melódicos 

recorrentes como unidades. Como consequência da escrita espelhada, todos os movimentos 

entre as duas vozes são contrários. Apesar disso, não é difícil observar que, considerados os 

gestos melódicos e não cada nota individualmente, existe uma variedade no tipo de movimentos 

entre as vozes, como oblíquos e paralelos. Na seção central da peça também podemos observar 

uma textura mais complexa, considerando-se os gestos melódicos, com a abertura de quatro 

vozes através do recurso da melodia composta. 
 

 
Fig.36: Gestos iniciais do Estudo 20 de Camargo Guarnieri. 

 
Com relação ao material melódico do ponteio, a observação do motivo de oitava mais 

uma nota também nos forneceu uma solução convincente. O fato de a oitava repetir uma classe 

de nota, faz com que esta seja reforçada na escuta e se destaque no contexto do ritmo constante 

e rápido. A nota que antecede, por grau conjunto, a oitava seria então considerada acessória. 

Assim sendo, nas três últimas colcheias do primeiro compasso da mão direita da Fig.36 (grupo 

de notas indicado com um colchete), a nota Ré é acessória. 

Se reduzíssemos esses motivos recorrentes às suas notas mais relevantes em toda a peça, 

simplificaríamos a textura de tal maneira que seria mais simples observar características como 

textura, material melódico predominante e tipos de movimento entre as vozes. Logo, a 

abordagem analítica para este ponteio será a de uma redução dos motivos às suas alturas 

geradoras. 

Considerando que a configuração motívica formada por esse conjunto de três notas é 

gerada a partir da nota central, antecedido por grau conjunto e prolongado por oitava, torna-se 
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possível uma redução do gesto melódico à nota central, que chamaremos de nota geradora. Essa 

configuração motívica pode ser fragmentada em seus componentes constituintes, que também 

ocorrem separadamente na obra: o movimento de grau conjunto, que denominaremos |a1| (para 

segunda menor) e |a2| (para segunda maior), e de oitava, que denominaremos de |b|. 

Chamaremos então o motivo de oitava mais uma nota de |a1b| ou |a2b|. Para estabelecer qual é 

a nota acessória e qual é a nota real em |a1|, |a2| e em |b| convencionaremos que em |a1| e |a2|, a 

primeira nota, antes do grau conjunto, é acessória e a segunda é a nota geradora. Em |b|, a 

primeira é a nota geradora e a segunda, após o intervalo de oitava, é acessória. 

Na figura 37 identificamos três configurações motívicas presentes nos primeiros 

compassos. As notas geradoras foram identificadas segundo as regras estabelecidas (notas com 

as cabeças brancas). A figura 38 ilustra o resultado da redução, mostrando apenas as notas 

geradoras do trecho. Observamos, após a redução, que todo o material das notas geradoras do 

trecho integram a escala pentatônica diatônica51 de Sol. 
 

 
 

Fig.37: Identificação das configurações motívicas a partir da segmentação dos gestos iniciais do Ponteio 21 de 
Camargo Guarnieri. 

 

 
 

Fig.38: Redução das configurações motívicas dos gestos iniciais do Ponteio 21 de Camargo Guarnieri às suas 
alturas geradoras. 

 

                                                 
51 Persichetti (1961, p.50) identifica quatro tipos de escala pentatônica: Diatônica, Pelog, Hirajoshi e Kumoi. A 
pentatônica diatônica corresponde às teclas pretas do piano. 
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Observamos que na segunda seção da peça, o intervalo de quarta justa ocorre com 

frequência, da mesma maneira que as outras configurações encontradas na primeira seção, 

mostradas anteriormente. Chamaremos esse intervalo de quarta de |c|. Para estabelecer a nota 

geradora e a acessória, utilizaremos a mesma lógica da configuração |b|: a nota geradora é a 

primeira. Em |b| temos um prolongamento da classe de altura por movimento de oitava. 

Consideraremos |c| como uma espécie de prolongamento por quarta justa, já que as notas dessa 

configuração estão fortemente atreladas uma à outra para compor o movimento melódico. Esses 

intervalos de quarta serão considerados também no formato retrógrado, R|b| e R|c|, nos quais a 

nota geradora é a segunda. A figura 39 mostra os dois primeiros compassos da seção B e assim 

como no exemplo anterior, tem destacadas, com a cabeça branca, as notas geradoras. A figura 

40 mostra o resultado da redução, que indica a origem cromática do material. Também é 

possível observar uma textura mais complexa no exemplo da figura 40, com o destacamento 

entre as vozes em extremo agudo e grave e a camada interna, resultando na simulação de uma 

textura a quatro vozes. 
 

 
 

Fig.39: Identificação das configurações motívicas a partir da segmentação dos gestos iniciais da segunda seção 
do Ponteio 21 de Camargo Guarnieri. 

 

 
 

Fig.40: Redução das configurações motívicas dos gestos iniciais da segunda seção do Ponteio 21 de Camargo 
Guarnieri às suas alturas geradoras. 
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Uma análise prospectiva da obra nos revela que toda a sua estrutura gestual pode ser 

compreendida através dessas estruturas motívicas e suas transformações (inversões, 

retrogradações e rotações) e justaposições. 

Ao longo da peça, identificamos também duas configurações com baixa taxa de 

ocorrência: |d|, intervalo de quinta justa justaposto a um intervalo de quarta justa e |e|, intervalo 

de terça maior. Essas são as únicas exceções aos motivos formados pela combinação de |a|, |b|, 

e |c|. 

Fizemos um levantamento de todas as configurações motívicas presentes no Ponteio 21, 

derivadas dos cinco motivos básicos |a|, |b|, |c|, |d|, e |e|. O apêndice 4 mostra a análise na 

integra, com as configurações identificadas acima dos gestos melódicos. Levando em conta 

que, devido à escrita especular, a maioria das configurações motívicas presentes na mão direita 

correspondem ao inverso na mão esquerda, decidimos, para atingir uma apresentação 

visualmente mais limpa, indicar somente as configurações da mão direita a não ser quando, 

excepcionalmente, a mão esquerda apresenta uma configuração diferente. Logo, onde só houver 

a identificação da configuração motívica da parte superior, pressupõem-se que a parte inferior 

corresponde ao exato inverso, ou seja, a mesma configuração invertida. Por exemplo, onde 

houver apenas |b| indicado na parte superior, a parte inferior corresponde a um |b| invertido 

(duas primeiras colcheias da fig. 14). Onde a parte inferior não apresentar a mesma 

configuração, ocorrem dois tipos de diferenciação. No primeiro caso cabe apenas às 

configurações motívicas que contenham em si o motivo básico |a|, que como já observamos 

pode variar de índice (1 ou 2) de acordo com a qualidade do intervalo de segunda (menor ou 

maior, respectivamente). Onde apenas o índice diferir, ou seja, se o intervalo de |a| for de 

segunda maior na parte superior e menor na parte inferior, a configuração da parte inferior vai 

estar destacada, pressupondo sua inversão. No exemplo da figura 41, a terceira, quarta e quinta 

colcheias são indicadas na parte superior por |a2b| e por |a1b| na parte inferior. O segundo caso 

compreende os poucos momentos em que a configuração na mão direita é diferente da 

configuração motívica da mão esquerda. Na figura 41, as três últimas colcheias, por exemplo, 

são indicadas na parte superior por |R(a2)b| e por |R(a2b)| na parte inferior. Nesse caso, para 

tornar essas exceções mais visíveis, adicionamos um retângulo sombreado sobrepondo-as. 

Com o objetivo de construir o nosso modelo (sistema composicional), para cada 

configuração motívica, atribuímos uma descrição formal que demonstra uma operação pela qual 

a nota geradora se transforma no gesto melódico correspondente. A tabela 5 ilustra os seis 

motivos básicos exemplificados musicalmente com as notas geradoras destacadas em branco, 

suas descrições formais e a taxa de ocorrência na forma original (mão direita) e na forma 
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invertida (mão esquerda) das configurações básicas isoladas (sem estarem combinadas com 

outras). Repare que a configuração |e| não ocorre nenhuma vez isoladamente. Sua única 

aparição é na mão esquerda dentro da configuração |a1ce|. 

 
Fig.41: Identificação das diferenças entre mão direita e mão esquerda nas nomenclaturas das configurações 

motívicas dos gestos do Ponteio 21 de Camargo Guarnieri. 
 

A partir do modelo formal, podemos aplicar qualquer configuração motívica a uma nota 

qualquer (n), onde temos que Tx(y) significa transposição em x semitons da altura y e que || 

significa justaposição. Por exemplo, se aplicamos |a1|, com descrição formal T1(n) n, a uma 

determinada nota n, teremos sua transposição um semitom acima justaposta à própria nota n. 

O resultado dessa aplicação à nota Dó4 está exemplificado na segunda coluna da tabela. Na 

configuração |b| temos que |b| = n T-12(n), ou seja, a própria nota justaposta à sua transposição 

doze semitons abaixo (oitava justa). 
 

 
 

Tab.5: Configurações motívicas básicas com descrição formal e taxa de ocorrência.  
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As tabelas 6 e 7 mostram as configurações motívicas mais complexas, formadas a partir 

da combinação das configurações básicas, assim como suas inversões retrogradações ou 

rotações, que estão presentes no Ponteio 21. Reduzindo todas as configurações às suas notas 

geradoras chegamos a uma escrita a duas vozes, que na seção da peça central se estende a quatro 

vozes pelo recurso da melodia composta, como exemplificado pelas fig.11 e fig.13.  
 

 

 
Tab.6: Configurações motívicas derivadas com descrição formal e taxa de ocorrência.  

 
Chegamos a um sistema composicional (Seção 2.2.1) no qual, a partir de um trecho pré-

composto, aplicam-se configurações motívicas a cada nota, de maneira especular entre as vozes, 

ou seja, o movimento observado na voz superior deverá ocorrer de maneira inversa na voz 

inferior. Esse sistema composicional hipotético teria o potencial de, em pelo menos uma de suas 

aplicações, gerar a obra original analisada. Em outras palavras, se partíssemos do coral oriundo 

da redução do Ponteio 21 de Guarnieri e aplicássemos configurações motívicas coincidentes 
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com as observadas no Ponteio 21, na mesma ordem e mesmo ritmo, para compor uma obra para 

piano, com o andamento coincidente com o do Ponteio 21 reconstruiríamos o próprio ponteio. 
 

 

Tab.7: Configurações motívicas derivadas com descrição formal e taxa de ocorrência. 
 

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 (tabela 8) que mostra as 16 possibilidades de 

utilização com relação à manutenção ou diferenciação de 4 parâmetros/materiais em 

comparação com o ponteio de Guarnieri.52 A letra G significa que o parâmetro ou o material 

foi mantido conforme o ponteio e a letra N significa que houve modificação e aplicação de um 

novo tratamento. 

O ritmo em Guarnieri é constante, com interrupções breves na segunda seção, mas todas 

os gestos melódicos são formados por colcheias. Se utilizarmos as configurações motívicas para 

                                                 
52 A quantidade de possibilidades é uma função exponencial de base 2 da quantidade de parâmetros considerados. 
Assim, se considerarmos 5 parâmetros, por exemplo o número de possibilidades se eleva para 32 (25). 
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construir os gestos melódicos com ritmo variado, estaremos nos diferenciando. As 

configurações motívicas básicas |a|, |b|, |c|, |d|, e |e|, podem ser utilizadas para formar as 

configurações motívicas como exemplificado nas tabelas 5, 6 e 7, ou novas combinações 

aproximando a nova obra com a de Guarnieri. Do contrário, as cinco configurações básicas 

podem ser modificadas conforme a vontade do compositor, resultando em um distanciamento. 

A escrita especular está presente em todo o Ponteio 21, mas se considerarmos a possibilidade 

de não aplicar as configurações motívicas de maneira especular estaríamos nos afastando do 

intertexto. Outra possibilidade que levaria à diferenciação seria a de utilizar partes livres sem a 

aplicação de configurações motívicas. 
 

Seções Ritmo Escrita Especular Configurações básicas Parte livre 
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 

 
Tab.8: Os dezesseis níveis de diferenciação resultantes das possibilidades de combinações dos parâmetros e 

materiais com relação ao Ponteio 21 de Guarnieri.  
 

Com relação ao trecho pré-composto, poderíamos mantê-lo conforme o resultado da 

redução do ponteio de Guarnieri (seção central do terceiro movimento de Suíte nº1) ou compor 

um novo a ser utilizado. Manter o coral do Ponteio 21 não significa, assim como para nenhum 

outro dos quatro aspectos, estabelecer um alto grau de semelhança entre as obras. Se utilizarmos 

o coral do Ponteio 21, mas modificarmos as configurações básicas e sua ordem, e usarmos o 

ritmo livremente, o resultado será bastante distinto. 

Organizamos os parâmetros na tabela do mais superficial ao mais profundo, sendo o 

mais superficial o mais perceptível na audição, resultando na ordem: Ritmo, Escrita Especular, 

Configurações Básicas e Parte Livre. Assim, temos em 1 a maior aproximação possível do 

Ponteio 21 e em 16 a menor possível. 
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O nível de diferenciação não precisa ser necessariamente fixo durante o planejamento 

composicional da nova obra. Desta forma, é possível utilizar mais de um nível para diferentes 

seções de uma mesma peça. Como veremos no Capítulo 4, o sistema composicional do Ponteio 

21 engendrou, além de um dos movimentos da Suíte nº1, um quarteto de cordas intitulado 

Quadrilha. Nessa obra utilizamos diversos níveis de diferenciação para as diversas seções da 

obra. A escolha do nível de diferenciação já se configura como um fator composicionalmente 

interessante, uma vez que se pode propositadamente afastar-se ou aproximar-se do intertexto.  

O exemplo da tabela 9 mostra uma proposta de planejamento formal hipotético baseado 

nos níveis de diferenciação onde a cada seção é atribuído um nível. O gráfico na figura 42 

representa, através das seções, o distanciamento da obra nova do Ponteio 21 de acordo com os 

parâmetros propostos na tabela 8. 
 

Seção Nível 
A 4 
B 8 
C 16 
D 14 
E 0 
A' 4 

 
Tab.9: Planejamento formal a partir dos níveis de diferenciação. 

 

 
 

Fig.42: Gráfico representando o nível de diferenciação através das seções de acordo com o planejamento 
hipotético mostrado na tabela 8. 

 

2.2.1 Sistema Composicional do Ponteio 21 

 

Definição 1: Deve ser pré-composto um trecho homofônico (ou reaproveitado o oriundo 

da redução do Ponteio 21) ao qual serão aplicadas configurações motívicas derivadas das 

configurações básicas utilizadas por Guarnieri (tabela 5) ou criadas pelo compositor. 
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Definição 2: A aplicação das configurações motívicas deve se dar predominantemente 

de maneira especular, ou seja, nas vozes consideradas inferiores, as configurações atuam de 

maneira inversa, com relação às vozes superiores. 

Definição 3: A maneira como o sistema é utilizado pode ser manipulada de forma que 

o grau de diferenciação entre a obra modelada e a nova obra varia no decorrer desta. Aspectos 

como a escolha das configurações motívicas, a aplicação especular ou não destas, a presença 

de partes sem aplicação de configurações motívicas, a utilização ou não do mesmo esqueleto 

homofônico do Ponteio 21 e a possível semelhança rítmica com este (ritmo constante), podem 

influenciar o referido grau de diferenciação. 

 

2.3 PONTEIO 22 

 

Do ponto de vista formal, o Ponteio 22, cujos primeiros compassos podem ser 

observados na figura 43, apresenta um tipo de forma ternária simples (ABA’). A primeira seção 

(A) apresenta duas frases motivicamente semelhantes, com uma pequena variação no final da 

segunda frase à maneira de um período.53 A segunda seção (B) apresenta uma frase com quatro 

segmentos de contorno equivalentes, que consistem, na verdade, do mesmo motivo transposto 

um semitom abaixo, seguidos de um compasso de ligação que apresenta no último tempo a 

anacruse inicial, anunciando o retorno do motivo da primeira parte. Na terceira seção (A’) temos 

apenas uma frase motivicamente semelhante à primeira. 

 
Fig.43: Primeiros compassos do Ponteio 22. 

                                                 
53 Na verdade, o período é um conceito próprio da música da prática comum, que consiste em “um par de frases 
consecutivas, a segunda terminando em uma cadência que é mais final e positiva, em efeito, do que a primeira” 
(BERRY, 1986, p.15).  A primeira frase é denominada antecedente e a segunda consequente. No tipo de período 
denominado “paralelo” (STEIN, 1979, p.39), pelo menos o primeiro compasso do consequente é construído com 
o mesmo material motívico do antecedente. Como o Ponteio 22 não é uma obra tonal, estamos nos referindo a 
período como um conceito expandido, considerando apenas o aspecto motívico. 
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No parâmetro altura, concluímos que toda a seção A é construída exclusivamente a 

partir da classe de conjuntos [01356], nas formas normais (568AB) e (78A01). Como pode ser 

observado na figura 44, a melodia da frase a1 é construída integralmente sobre o pentacorde 

(568AB). A frase a2 utiliza, para os dois primeiros segmentos de contorno, o tetracorde (58AB), 

que é um subconjunto de (568AB) e, para os dois últimos segmentos de contorno o tricorde 

(A01) que é um subconjunto do (78A01), que é uma transposição (T2) de (568AB).  
 

 
Fig.44: Conjuntos presentes nas frases a1 e a2, no Ponteio 22. 

 
Com relação aos segmentos de contorno54, observamos a seguinte sequência de aparição 

por frase, onde CX são os contornos: a1 = {C1 <1032>, C2 <0210>, C3 <210>, C4 <10>} e a2 

= {C1 <1032>, C1 <1032>, C3 <210> e C4 <10>}. Observamos então que entre as frases a1 e 

a2, ocorre a repetição do primeiro, terceiro e quarto segmentos de contorno. Com relação ao 

segundo segmento, na segunda frase (a2), este segmento é uma repetição do primeiro (<1032>). 

A figura 45 mostra a melodia da primeira seção (A) do ponteio 22 com suas duas frases 

(a1 e a2), cada uma com seus três segmentos de contorno. 

 
 

Fig.45: Primeira seção (A) do Ponteio 22, de Guarnieri, com seus segmentos de contorno. 

                                                 
54 A sistematização dos contornos neste trabalho baseia-se em Morris (1987): “Um espaço de contornos de ordem 
n é um espaço de alturas de n elementos, chamados de alturas-c. As alturas-c são enumeradas da menor para a 
maior de 0 até n – 1. A distância intervalar entre as alturas é ignorada e deixada indefinida”. “A c-space with order 
n, is a pitch space of n elements, called c-pitches (cps). C-pitches are numbered in order from low to high, 
beginning with a 0 up to n – 1. The intervallic distance between the cps is ignored and left undefined.” (MORRIS, 
1987, p.26). 
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A textura na primeira seção é do tipo melodia acompanhada com clara referência rítmica 

à canção popular brasileira tanto no acompanhamento quanto na melodia. Na melodia 

ressaltaremos a subdivisão da unidade de tempo, ora em três quiálteras, ora em três tempos 

sincopados, ambiguidade encontrada frequentemente na música popular brasileira. No 

acompanhamento (mão esquerda) uma síncope também característica define o padrão rítmico. 

O resultado é uma divisão assimétrica do compasso na proporção 3+5 semicolcheias. Nota-se 

nos finais de frase um adensamento rítmico que resulta na divisão 3+3+2 semicolcheias (figura 

46). 

 
Fig.46: Adensamento rítmico nos finais de frase. 

 
Observamos, com relação à harmonia da seção A, que o acompanhamento está 

estruturado em acordes de três sons. Como pode ser observado na figura 47, entre as notas 

superiores dos acordes temos uma estrutura fixa (quarta aumentada) e entre as notas inferiores 

temos duas ocorrências de intervalos (sétima diminuta ou sétima menor). Do ponto de vista 

rítmico, as notas superiores do acorde também apresentam uma maior dependência com relação 

à inferior. Observa-se, além disso, que os acordes se movem segundo o princípio da parcimônia, 

de maneira linear ascendente até o final do trecho. 
 

 
 

Fig.47: Movimento parcimonioso e estrutura intervalar dos acordes do acompanhamento do Ponteio 22. 

 
A segunda seção do Ponteio 22, cuja melodia está ilustrada na figura 48, apresenta duas 

frases: b1 e b2. A segunda frase é uma transposição um semitom abaixo da primeira. Cada frase 

é formada por um gesto melódico descendente seguido de uma repetição em registro mais 

grave. Do ponto de vista do contorno, observamos que o movimento melódico é construído 

sobre o contorno C4. 
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Fig.48: Contornos e transposição na segunda seção do Ponteio 22. 
 

A terceira seção do Ponteio 22 consiste em uma frase com o retorno do motivo inicial. 

Generalizaremos essa seção da seguinte maneira: a terceira seção deve reapresentar o motivo 

da primeira seção. Assim deixamos em aberto o tamanho dessa seção, o que nos dá a 

possibilidade de estender a peça.  

Com relação ao ritmo, para a primeira seção, definiremos que a unidade de tempo na 

melodia poderá ser subdividida sempre na mesma quantidade, mas com divisões rítmicas 

diferentes: essa definição contém o caso específico mencionado na análise – o tempo dividido 

em três, ora em quiálteras, ora em síncope. O ritmo do acompanhamento deverá resultar numa 

divisão assimétrica do compasso, sem necessidade de manter a uniformidade observada no 

Ponteio 22. Para a segunda seção não iremos considerar o ritmo. 

A melodia da primeira seção da nova obra deverá ser construída a partir de um 

pentacorde que sofrerá algum tipo de transposição no último membro da segunda frase, assim 

como acontece no Ponteio 22. Os contornos poderão ser modificados, mas entre as duas frases 

o primeiro segmento deve ser igual, o segundo deve ser diferente e o terceiro e quarto iguais, 

da mesma maneira como observamos no Ponteio 22.  

Com relação à harmonia, definiremos que, na primeira seção, deverá ser construída a 

partir de uma estrutura de três sons com intervalo fixo entre as notas superiores e com duas 

opções de intervalo para as notas inferiores. Os acordes ainda deverão movimentar-se 

linearmente através do princípio da parcimônia, ficando em aberto a direção desse movimento: 

no Ponteio 22 esse movimento era ascendente, na nova obra poderá ser tanto ascendente quanto 

descendente. 
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2.3.1 Sistema Composicional do Ponteio 22 

Definição 1: A estrutura deve apresentar três seções. A primeira deve conter um período 

paralelo (no sentido expandido do termo) com duas frases. A segunda deve apresentar duas 

frases, sendo a segunda a transposição um semitom abaixo da primeira, e um elemento de 

ligação para a terceira seção composto livremente. A terceira seção deve conter traços motívicos 

da primeira seção. 

Definição 2: Cada frase da primeira seção deve ser composta de quatro segmentos de 

contorno. Os segmentos de contorno escolhidos devem ser iguais na primeira e segunda frase, 

com exceção do segundo. A segunda seção deve apresentar duas frases, onde a segunda frase 

deve ser a transposição um semitom abaixo da primeira. A terceira seção deve conter traços 

motívicos da primeira seção, mas pode ser construída livremente com relação aos contornos. 

Definição 3: A melodia da primeira seção deve ser construída a partir de um pentacorde. 

Nos dois últimos segmentos de contorno da segunda frase esse pentacorde deve sofrer algum 

tipo de transposição. Apenas um subconjunto do pentacorde resultante dessa transposição deve 

ser utilizado para compor a melodia para esses segmentos de contorno. Na segunda e terceira 

seções, o conteúdo escalar é livre. 

Definição 4: Cada unidade de tempo na melodia, na primeira seção, deve apresentar 

sempre a mesma quantidade de subdivisões, podendo resultar em ritmos diferentes. No 

acompanhamento, na primeira seção, o ritmo deverá resultar sempre em uma divisão 

assimétrica do compasso. Na segunda e terceira seção, o ritmo é livre. 

Definição 5: Os acordes do acompanhamento na primeira seção deverão ser construídos 

a partir de uma estrutura de três sons com intervalo fixo entre as notas superiores e com duas 

opções de intervalo para as notas inferiores. Os acordes ainda deverão movimentar-se 

linearmente através do princípio da parcimônia. Na segunda e terceira seções o aspecto 

harmônico não está especificado e pode ser trabalhado livremente. 

 

2.4 PONTEIO 23 

 

O Ponteio 23 é uma peça virtuosística com textura de melodia na parte inferior 

acompanhada por acordes na parte superior, como mostrado na Fig.49. A textura é praticamente 

uniforme durante toda a peça, com exceção do aumento no número de partes nos acordes do 

acompanhamento, passando de três para quatro, que acontece eventualmente até o compasso 

10, e que a partir desse ponto se estabelece como regra. 
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Fig.49: Textura do Ponteio No. 23 de Guarnieri. 

 
Fialkow afirma que esse tipo de textura alude ao estilo do choro. Chama atenção para a 

linha melódica formada pela mão direita (“cavaquinho”) e que cria uma espécie de contraponto 

com a mão esquerda (“violão”), criando uma polifonia também típica do choro (FIALKOW, 

1995, p.89-90). 

Observa-se métricas distintas para as mãos esquerda e direita. Como as barras de 

compasso coincidem, o valor do pulso para cada pauta deve ser diferente, criando uma relação 

de quiáltera, que nos primeiros compassos consiste em uma relação do tipo três contra dois. 

Aparentemente, a indicação de andamento, semínima igual a 92, se refere à mão esquerda, já 

que esta é a melodia principal e se estende de maneira regular e constante até o final da peça. 

Outro fator que nos leva a essa conclusão é a indicação de caráter vigoroso. Considerando como 

92 a semínima da mão direita, a relação de quiáltera faria com que o valor da mesma para a 

mão esquerda fosse de aproximadamente 60: um tempo demasiado lento para a indicação de 

caráter. Além disso, observamos a gravação desse ponteio com a pianista Laís de Souza Brasil, 

que gravou a integral dos ponteios em 1979, e identificamos o andamento muito próximo de 92 

com relação à semínima da mão esquerda. 

Dessa maneira, existe alguma flutuação no tempo da mão direita, já que em três 

momentos o compasso se altera para 4/4 na mão direita e 3/4 na mão esquerda, resultando em 

uma quiáltera do tipo quatro contra três e em um tempo ligeiramente mais lento na parte 

superior, já que 3/2 é maior que 4/3 (1,5 > 1,333...). A figura 50 mostra os compassos 4 a 6 

onde as alternâncias métricas acontecem. 
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Fig.50: alternâncias de diferenciação métrica entre as mãos esquerda e direita. 
 

Com relação à estrutura formal, quatro fatores apontam para se considere uma única 

parte do início ao fim: 1) a extensão curta da peça, sem repetições; 2) o caráter improvisatório; 

3) a textura uniforme; e 4) a considerável independência entre as vozes. De fato, um mesmo 

seccionamento para ambas as partes, superior e inferior, não parece eficiente.  

Observamos que as camadas superior e inferior (mãos direita e esquerda) funcionam de 

maneira independente no que diz respeito não só à métrica, mas também à harmonia. A mão 

esquerda em diversos momentos aparenta estar em Mi menor, o que não é ratificado pelos 

acordes da mão direita. Em outros momentos, a melodia apresenta um pedal grave que, se 

considerada a tonalidade hipotética de Mi menor, como mencionamos, apoia-se ora no quinto 

grau da escala (Si), ora no segundo grau abaixado (Fá), onde, entre cada nota articulada no 

pedal temos um movimento melódico de intervalo fixo. Ainda em outros, o que parece 

determinar a melodia é uma estrutura motívica que se reproduz diversas vezes, transformada. 

Nesses dois últimos momentos não percebemos tonalidade ou centricidade implícita. O que 

parece articular essas seções são pequenas cadências tonais.  

Identificaremos o primeiro tipo como tipo melódico tonal, que abrange os trechos 

harmonizados segundo uma harmonia hipotética, com a letra H. O segundo como tipo melódico 

pedal, com a nota pedal grave e os intervalos intercalados, será representado pela letra P. Por 

último, o tipo melódico motívico, que é construído a partir de repetições mais ou menos 

variadas de um modelo, será representado pela letra M.  

Segmentaremos a melodia da mão esquerda, de acordo com os referidos momentos. A 

mão direita será considerada segundo o contorno resultante dos movimentos 

predominantemente unidirecionais dos acordes. A metodologia de cálculo do contorno 

resultante desses acordes será apresentada mais adiante. 

Com relação à mão esquerda, observemos, conforme demonstramos na figura 51, que 

do primeiro ao oitavo compasso, é perfeitamente possível extrair uma harmonia tonal, na 
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tonalidade de Mi menor. É importante ressaltar que essa harmonia não está presente no Ponteio 

23. Nós inferimos livremente da melodia da mão esquerda, de maneira isolada. Para simplificar 

a notação das cifras optamos por não indicar as inversões, consequentes da melodia no baixo. 

Chamaremos essa pequena seção de H1. A cadência para Dó menor marca o início da segunda 

seção (compasso 8). 
 

 
 

Fig.51: Seção H1, com a harmonia inferida livremente da melodia na tonalidade de Mi menor.  
 

A fig.52 mostra os compassos 8 a 11. Aqui destacamos a repetição de uma célula 

motívica de dois tempos de duração, que não nos sugere uma harmonia tonal implícita. Ela é 

apresentada (a) e em seguida repetida no compasso seguinte com algumas modificações (b) e 

por fim invertida nos dois primeiros tempos do compasso 10 (c). Observe-se que o motivo sofre 

pequenas alterações, como no intervalo inicial, que na primeira aparição é de 5ªJ, na segunda é 

de 4ªJ e na última de 4ªdim. Os movimentos de quartas seguidas do centro do motivo também 

sofrem variações. Enquanto que na primeira vez temos duas quartas justas seguidas e 

novamente duas quartas justas, na segunda aparição, temos Si-Mi-La – ou seja, 4ªdim e 4ªJ – 

e em seguida Ré-Sol-Dó – ou seja, 4ªJ e 4ªJ. Na última, temos 4ªJ e 4ªJ (Ré-Lá-Mi) e em seguida 

4ªJ e 5ªdim. (Si-Fá-Dó). Apesar dessas pequenas variações, a estrutura central de quartas 

seguidas, precedidas por um salto inicial no sentido contrário e sucedidas por grau conjunto 

também por movimento contrário, é mantida. A opção de Guarnieri por notar a quarta diminuta 

como tal (Si-Mi), também parece indicar que a estrutura intervalar é determinante na 

construção do trecho melódico.  
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O movimento de duas quartas na mesma direção seguidas de movimentos em grau 

conjunto na direção oposta é exaustivamente trabalhado nos últimos doze compassos da peça. 

Ao final da seção, que chamaremos de M1, uma sequência tonal retorna encerrando essa seção 

e iniciando a seguinte. 
 

 
 

Fig.52: Seção M1. Modelo e reprodução variada da célula motívica. 
 

Nos compassos 11 ao 14 temos uma pequena seção, P1 com o já mencionado pedal na 

dominante intercalado por intervalos de segunda, como mostrado na figura 53. Novamente, a 

qualidade do intervalo varia, aqui entre maior e menor. Encerrando, uma cadência autêntica em 

mi menor. 
 

 
 

Fig.53: Seção P1, com pedal na dominante intercalado por intervalos fixos. 
 

A figura 54 apresenta os compassos 14 a 16. Observa-se a continuidade da ideia anterior, 

com o pedal grave na dominante intercalado por intervalos fixos, agora de 4ªJ. Chamaremos 

essa seção de P2. Observamos que existem duas exceções ao intervalo intercalado de 4ªJ. O 

último intervalo é uma segunda menor, que pode se relacionar com o intervalo que intercalava 

com o pedal na seção anterior (Fig. E). O terceiro intervalo entre as notas do pedal é uma 3ªm, 

que pode ser explicada tanto pelo caráter improvisatório e livre dos ponteios – que dificilmente 

seguem um padrão composicional rígido e produz pequenas variações que são típicas da música 

popular (FIALKOW, 1995, p.98) – quanto pela presença do arpejo de Mi menor, tonalidade 

principal implícita. 
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Fig.54: Seção P2, com pedal na dominante intercalado por intervalos de 4ªJ. 
 

Nos compassos 17 a 21 temos um novo momento tonal. Dessa vez o centro está mais 

próximo de Sol maior, relativo de Mi menor. Nessa seção podemos notar um afastamento maior 

do centro tonal, quando a melodia sugere uma inclinação para Lá bemol maior, retornando logo 

em seguida a Sol maior. A harmonização proposta para a seção H2 é mostrada na figura 55. 
 

 
 

Fig.55: Seção H2 com harmonia inferida livremente da melodia na tonalidade de Sol maior. 
 

A figura 56 mostra os compassos 22 a 28, correspondentes às seções M3, M4 e P5. Nos 

compassos 22 e 23 (M2) temos uma melodia formada por modelo e transposição. Temos nesse 

trecho um tipo de melodia composta, onde as quartas formam a voz superior e os movimentos 

cromáticos a voz inferior. Os colchetes da parte de inferior da pauta indicam a voz inferior 

(primeira e quarta semicolcheias de cada célula) e mostra o modelo com sua repetição 

transposta um semitom abaixo (T-1). Acima da pauta são indicados os movimentos de 4ªJ e 

4ªdim (semicolcheias centrais de cada célula) com sua posterior repetição a dois semitons (T-2) 

abaixo. Se considerarmos as duas vozes ao mesmo tempo, teríamos uma repetição do contorno 

melódico do compasso 22 no compasso 23. 

Em seguida, nos compassos 24 e 25 (M3), temos uma melodia formada por modelo e 

repetição transposta mais simples, com uma pequena variação no intervalo inicial, que na 

primeira apresentação do motivo é de 6ªm (Ré-Si) e nos outros de 5ªJ. No compasso 26 a nota 

Lá, primeira do compasso, aparece simplesmente como continuação do movimento melódico 
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dos últimos dois compassos. Inicia-se a partir da nota seguinte um trecho com o pedal na nota 

Fá (P3). Dessa vez, ao invés do intervalo fixo intercalando as notas do pedal, temos um padrão 

de contorno com as alturas sofrendo alterações descendentes por parcimônia. 
 

 
 

Fig.56: Seções M3, M4 e P5. 
 

A partir do compasso 28 até o final da peça temos uma melodia construída a partir de 

um motivo de dois saltos de quarta na mesma direção seguidos de quatro movimentos 

cromáticos no sentido oposto. No compasso 28 o motivo aparece levemente modificado, com 

uma nota a menos no final (primeiro compasso da figura 57). Até o compasso 32 (M5), o motivo 

tem os saltos de quarta ascendentes e o movimento cromático descendente, o que provoca uma 

elevação no registro.  
 

 
 

Fig.57: Seção M5, com reprodução do motivo de saltos de 4ªJ com movimento cromático no sentido oposto. 
 

A partir do compasso 32 (M6), o movimento se inverte, como consequência, o registro 

vai se encaminhando novamente para o grave. A figura 58 mostra os compassos finais da peça, 

com a reprodução do motivo invertido até a última nota, IV grau escalar (considerando Mi como 

tônica) e nadir da peça. 
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Fig.58: Seção M6, com a repetição do motivo de M5 agora invertido. 

 
Dessa maneira, podemos dividir a melodia da mão esquerda do Ponteio 23 em nove 

pequenas seções, com características distintas, associadas a três tipos básicos de construção. A 

estrutura formal da melodia da mão esquerda está representada na tabela 10. 
 

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 
 

Tab.10: Estrutura formal da melodia da mão esquerda. 
 

A camada harmônica foi analisada em toda a sua extensão segundo o contorno resultante 

do movimento dos acordes. A metodologia de cálculo desse contorno é a seguinte:  

1) consideram-se os acordes como a sobreposição de três ou quatro vozes;  

2) calculam-se os intervalos entre os componentes de cada acorde, somando voz a voz;  

3) o resultado da soma dos intervalos de cada voz resulta em um valor para cada acorde, 

que chamaremos de contorno absoluto;  

4) o contorno absoluto é transladado55 de maneira que o nível mais baixo é representado 

por 0 e o nível mais alto é representado por n-1, onde n é igual ao número de níveis diferentes, 

ou seja, se houver 3 níveis diferentes no contorno absoluto, como no primeiro caso da fig.24 

(0494) o nível mais baixo do contorno absoluto (0) será representado no contorno transladado 

por 0 e o nível mais alto (9) representado pelo número de pontos de contorno diferentes menos 

1. Como temos apenas 3 pontos de contorno (0, 4 e 9) o nível mais alto será representado pelo 

número 2. O contorno resultante é, então, <0121>;   

5) se houver empate em um dos valores do contorno transladado considera-se a 

contribuição da voz superior como fator de desempate: o acorde que tiver a voz superior mais 

                                                 
55 A metodologia de translação de contornos é fundamentada em Marvin e Laprade (1987). 
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alta entre os acordes empatados fica com um nível mais alto no contorno final (onde a voz 

superior for igual mantem-se o empate)56.  

O diagrama da figura 59 ilustra o procedimento de cálculo de contorno de acordes para 

três situações distintas. O primeiro caso apresenta um empate com diferença na voz superior. 

O segundo caso apresenta um empate com igualdade na voz superior, logo o empate é mantido, 

resultando em um contorno de quatro elementos e três níveis. O terceiro exemplo não apresenta 

empate, logo o contorno reduzido já corresponde automaticamente ao contorno final. 
 

 
 

Fig.59: Metodologia de cálculo dos contornos dos acordes. Os intervalos entre cada voz são somados, resultando 
no contorno absoluto. O contorno absoluto é transladado através da metodologia apresentada por Marvin e 

Laprade (1987). Caso haja empate entre níveis do contorno reduzido, a voz superior de cada acorde 
correspondente será critério para desempate. No caso de a voz superior ser igual, o empate é mantido. 

 
Essa metodologia de extração do contorno da linha de acordes foi aplicada a toda a 

camada de acordes. Os incisos, ou seja, os grupos de acordes que formam os contornos foram 

seccionados de maneira livre, buscando na medida do possível alguma unidade, como nos 

contornos de 6 elementos em que temos a repetição do contorno <011021> entre os compassos 

24 e 28, ou os três contornos iguais seguidos de três elementos <021> nos compassos 30 a 32 

(ver apêndice 5). De qualquer maneira o seccionamento proposto é apenas uma de inúmeras 

possibilidades57. 

                                                 
56 Caso haja o desempate, o contorno final ganhará um nível a mais. No primeiro exemplo da fig.24 temos como 
contorno transladado <0, 1, 2, 1>. Usamos como critério de desempate a voz superior, que entre o segundo e o 
quarto acordes está localizada no segundo (Fá contra Fá natural). Como houve a diferenciação entre o segundo e 
o quarto nível, teremos na verdade quatro níveis, que serão ordenados de 0 (nível mais baixo) a 3 (número de 
níveis diferentes menos um), resultando no contorno <0, 2, 3, 1>. 
57 Vale salientar que, para o propósito de uma modelagem, qualquer segmentação escolhida é válida, uma vez que 
não se busca uma explicação exaustiva da sintaxe de conexão entre os incisos, mas unicamente ter um mapa dos 
componentes utilizados na obra. 
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Durante o planejamento composicional da nova obra, esses contornos serão os modelos 

para a construção da nova camada harmônica. Com relação ao conteúdo dos acordes, optamos 

por modifica-los livremente. No entanto para que haja a sensação de um contorno melódico 

resultante, declaramos a necessidade da predominância de uma condução unidirecional dos 

acordes. Os contornos de todos os incisos podem ser consultados integralmente no apêndice 5.  

 

2.4.1 Sistema Composicional do Ponteio 23. 

Definição 1: Serão trabalhadas de maneira independente duas camadas musicais. Uma 

melódica e uma de acordes. 

Definição 2: A camada melódica será composta de acordo com a estrutura formal 

apresentada na tabela 10. A nova melodia deverá atender à descrição de cada seção da melodia 

correspondente. 

Definição 3: A camada de acordes será formada por acordes escolhidos livremente que 

apresentarão uma condução de vozes predominantemente homodirecional e deverão apresentar 

como contorno resultante o Contorno Harmônico do Ponteio 23, oriundo da análise (ver 

apêndice 5). 

Definição 4: Deve haver entre as duas camadas uma diferenciação métrica (declarada 

ou implícita) que pode ser alterada durante a peça de maneira livre. 

 

2.5 PONTEIO 25 

 

O Ponteio 25, de Guarnieri, cujos compassos iniciais são mostrados na figura 60, assim 

como o Ponteio 23, pode ser compreendido como resultado da atuação concomitante de duas 

camadas. A camada melódica, correspondente aqui à mão direita do piano, consiste em uma 

linha com ritmo uniforme, utilizando praticamente uma única figura rítmica (semicolcheia) 

durante toda a duração da obra. A camada harmônica, correspondente à mão esquerda do piano, 

é construída a partir de acordes de cinco sons em forma de arpejo com figuração rítmica 

uniforme, consistindo unicamente de colcheias, que geram uma organização métrica de cinco 

tempos, provocando defasagem com relação à métrica sugerida pela camada melódica e às 

fórmulas de compasso determinadas pelo compositor. 
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Fig.60: Compassos iniciais do Ponteio 25 de Camargo Guarnieri. 
 

Dois exemplos de modelagem sistêmica do Ponteio 25 podem ser observados em 

Castro-Lima e Pitombeira (2015), no qual foram descritos os planejamentos composicionais de 

dois quintetos de sopros utilizando o mesmo sistema composicional para a camada harmônica 

e duas abordagens distintas para a camada melódica, uma baseada na análise da harmonia 

implícita da melodia e outra baseada em cadeia de Markov58. No caso do presente trabalho, as 

duas possibilidades serão exploradas. 

Um exame das estruturas rítmica e harmônica pode nos fornecer subsídios com relação 

à macroestrutura da obra. Na tabela 11 fornecemos uma listagem das classes de nota de todos 

os acordes, observados a partir da compressão temporal dos arpejos. Na primeira seção (A), os 

acordes são construídos sobre uma linha de baixo que apresenta um movimento cromático 

descendente, concluindo em um movimento com características cadenciais (Fá-Si) entre o 

sétimo e oitavo acordes. Este último apresenta alto grau de similaridade com o acorde inicial, 

em virtude de compartilharem entre si o tricorde de Si menor. Os arpejos da seção A 

apresentam um contorno <0 2 4 1 3>. A segunda seção (B) é dividida entre uma parte inicial, 

com pedal em Si (acordes 9-12), que é a croma mais grave do arpejo inicial, e contorno igual 

ao da seção A, e uma segunda parte com o baixo realizando um movimento que nos remete a 

uma “cadência frígia” em direção a Fá, com contorno diferenciado <0 1 2 3 4>. A última seção 

(B’) sustenta o pedal em Fá até o final da peça e apresenta predominantemente o mesmo 

contorno da seção A. 

                                                 
58 De acordo com Grinstead e Snell (1997, p.405), “o processo Markoviano é um tipo de processo aleatório, no 
qual o resultado de um certo experimento pode afetar o resultado do próximo experimento. Esse tipo de processo 
é denominado Cadeia de Markov”. Uma aplicação desse tipo de processo pode ser encontrada em MEDEIROS, 
SANTOS e PITOMBEIRA (2011). 
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Tab.11: Divisão estrutural do Ponteio 25 de Camargo Guarnieri com base nas características harmônicas da 
camada inferior.  

 
A estrutura métrica sugerida pelos arpejos (figura 61), com relação à métrica 

determinada pelo compositor, nos convida a segmentar a estrutura como ABA’. A seção A 

apresenta um palíndromo 22 3333 22 e a seção B um palíndromo 222 323 222. A última seção 

é conveniente que seja denominada A’ porque apresenta o mesmo princípio palindrômico da 

seção A, só que expandido na parte central: 22 33333 22. No entanto, embora a estrutura rítmica 

sugira um esquema forma ABA’, o princípio da nota pedal, sendo mais superficial, e, portanto, 

mais saliente, nos impele a adotar um esquema formal ABB’. 

 
Fig.61: Divisão estrutural do Ponteio 25 de Guarnieri, com base nas características da estrutura rítmica 
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Um aspecto importante na modelagem da camada inferior é o mapeamento das relações 

parcimoniosas entre os acordes. A tabela 12 mostra o resultado desse mapeamento. Cada um 

dos vinte e cinco acordes, que são apresentados na peça na forma de arpejos de cinco sons estão 

transcritos como classes de alturas e separados em seções. Entre os acordes estão as relações 

parcimoniosas dentro de cada seção, ou seja, mudanças de um ou dois semitons entre os 

componentes dos acordes.  
 

 
 

Tab.12: Quantificação das relações parcimoniosas entre os arpejos no Ponteio 25 de Guarnieri  
 

O conteúdo dessas relações parcimoniosas foi extraído e serviu de subsídio para a 

criação de uma função em MatLab que conserva somente as mudanças entre os acordes, desde 

o primeiro ao último, e permite que, ao ser inserido um novo acorde de cinco sons, outros vinte 

e quatro acordes sejam automaticamente gerados a partir das mesmas relações parcimoniosas 

observadas a princípio no Ponteio 25. Essa função foi denominada ponteio25.m e o código é 

apresentado na figura 62. 
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Fig.62: Código da função ponteio25.m 
 

Escolhendo-se então um novo acorde de cinco sons livremente, ao aplica-lo à função 

ponteio25.m, obteremos os vinte e cinco novos acordes que irão compor o material básico para 

a composição de uma nova camada melódica. 

Com relação à camada melódica, apresentaremos duas soluções de modelagem. A 

primeira delas propõe que seja feita uma análise harmônica, a partir da qual possa ser extraída 

uma harmonização plausível para a melodia que apresenta um caráter tonal na maior parte de 

sua extensão. Após determinada essa harmonia, substituiu-se a melodia original de Guarnieri 

por uma nova melodia a partir da harmonia extraída. A figura 63 ilustra os primeiros compassos 

da melodia de Guarnieri, a que foram adicionadas duas pautas inferiores, onde está o resultado 

da análise harmônica, ou seja, a harmonia implícita. A harmonização completa resultante da 

análise pode ser consultada no apêndice 6.  

 

 
Fig.63: Exemplo dos primeiros compassos da melodia do Ponteio 25 harmonizados. 
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A segunda solução consiste em tratar a linha melódica como uma cadeia de Markov de 

primeira ordem (onde o estado atual depende unicamente do estado anterior) e determinar uma 

matriz de transição de probabilidade, que descreva todos os movimentos entre as alturas (aqui 

consideraremos o registro). Em outras palavras, mapeamos quantas vezes uma determinada 

altura se move em direção a outra. O resultado desse mapeamento, ou seja, a matriz de transição 

de probabilidade para o Ponteio 25, está disponível no apêndice 7. 

Um exame detalhado da matriz de transição nos permite verificar que o resultado é uma 

quantificação probabilística; por exemplo, no caso específico do Ponteio 25, de Guarnieri, o 

Dó4 (Dó central do piano) se move em 50% dos casos para Sol3, em 25% dos casos para Dó#4 

e em 25% dos casos para Si4.  Esse processo foi automatizado pela implementação da função 

markov_1.m, no MatLab, que lê a melodia no formato MIDI, através da biblioteca MIDI 

TOOLBOX59 e gera infinitas variações dessa melodia, todas com o mesmo perfil da melodia 

original. A função pode ser observada na figura 64. 

Ao inserirmos a melodia do Ponteio 25, poderemos gerar quantas melodias quisermos, 

com qualquer dimensão previamente selecionada informando a quantidade de notas que 

gostaríamos que a melodia gerada apresentasse, e escolher livremente aquelas que serão 

utilizadas para compor a camada melódica da nova obra.  A dimensão da melodia é determinada 

pela constante q (no caso mostrado na fig. 64 o valor de q está ajustado para 168 notas). 

As duas possibilidades de modelagem apresentadas para a camada melódica se 

diferenciam pela abordagem das relações presentes entre os parâmetros observados. Enquanto 

uma observa o parâmetro altura e uma possível lógica harmônica implícita na melodia, a outra 

considera o perfil probabilístico dos movimentos melódicos. 

Em resumo, o Ponteio 25, de Guarnieri, tem uma estrutura ABB’ e pode ser dividido 

em duas camadas. A camada inferior consiste em arpejos de acordes em ritmo uniforme com 

dois tipos de contornos: <0 2 4 1 3> e <0 1 2 3 4>. O primeiro contorno atua em toda a seção 

A, na metade inicial da seção B e em toda a seção B’. O segundo atua somente na segunda 

metade da seção B. Propomos que toda a estrutura harmônica seja gerada a partir de um 

pentacorde inicial, ao qual se aplicam intervalos predominantemente parcimoniosos para gerar 

os demais acordes. Essa estrutura harmônica foi automatizada na função ponteio25.m, 

programada em MatLab, mostrada na figura 62, o que nos permitirá, durante o planejamento, 

produzir diversas possibilidades. 

                                                 
59 Uma toolbox é um conjunto de funções e scripts que funcionam em ambiente MatLab. O MIDI TOOLBOX 
(EEROLA e TOIVIAINEN, 2004) lê e manipula arquivos MIDI, convertendo-os em uma matriz, denominada note 
matrix. 
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Fig.64: Código da função markov_1.m. 
 

A camada melódica consiste em uma linha com ritmo uniforme e pode ser modelada de 

duas maneiras. Na primeira delas o modelo de base para a melodia consistirá em uma 

harmonização livre inferida da própria melodia, que como observamos, apresenta um caráter 

tonal, quando isolada do contexto dos pentacordes, à maneira semelhante dos trechos tonais da 

camada melódica do Ponteio 23. Essa harmonização servirá então de base para uma nova 

camada melódica. Na segunda maneira, utilizaremos a função markov_1.m, no MatLab, que, 

como vimos, produz infinitas linhas melódicas que conservam em si o mesmo perfil 

probabilístico da melodia do Ponteio 25 no que diz respeito à transição de uma altura em direção 

à outra. 
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2.5.1 Sistema Composicional do Ponteio 25. 

Definição 1: Devem ser trabalhadas de maneira independente duas camadas musicais, 

uma melódica e uma harmônica. 

Definição 2: A camada melódica deve ter seu material gerado a partir da harmonia 

implícita oriunda da análise da melodia do Ponteio 25, ou a partir da função markov_1.m. 

Definição 3: A camada harmônica deve ter os pentacordes gerados a partir da função 

ponteio25.m. 

Definição 4: Tanto o material da camada melódica como o da camada harmônica podem 

ser trabalhados livremente com relação ao ritmo. 

 

2.6 PONTEIO 26 

 

O Ponteio 26, cujos primeiros compassos estão apresentados na figura 65, é, entre os 

cinco ponteios escolhidos como objeto de estudo nesse trabalho, o que apresenta maior 

complexidade textural, e é sobre esse aspecto que iremos nos ater mais demoradamente nessa 

modelagem. Ayres de Andrade descreve esse ponteio como a versão de Guarnieri de uma 

invenção a três vozes bachiana (AYRES DE ANDRADE, apud FIALKOW, 1995, p.91). 

Com relação à estrutura, temos um tema que é apresentado, repetido de maneira variada, 

e apresentado novamente de maneira incompleta no final. Guarnieri afirmava que considerava 

quase todos os ponteios monotemáticos, com exposição seguida de reexposição 

(VERHAALEN, 2001, p.128). No caso do Ponteio 26 podemos identificar uma seção central, 

com mais vozes ocorrendo concomitantemente. Fialkow afirma que “apesar da característica 

monotemática [dos ponteios], a mudança de textura é obtida geralmente pela sobreposição de 

vozes, frequentemente acarretando em uma forma modificada do tipo ABA: geralmente uma 

forma AA’A.” (FIALKOW, 1995, p.93)60. 
 

                                                 
60 In spite of their monothematic nature, the change of texture is generally obtained by the superimposition of 
voices, frequently achieving a modified ABA form, generally an AA’A form (FIALKOW, 1995, p.93). 
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Fig.65: Compassos iniciais do Ponteio 26. 
 

No Ponteio 26 podemos observar três seções mais uma coda. O caráter monotemático 

citado anteriormente nos levou a denominar essas três seções de A, A’ e A’’. Na verdade, 

podemos observar em todo o Ponteio 26 a repetição variada da mesma frase, que chamaremos 

de tema e que, no total, é apresentado onze vezes: cinco em A, quatro em A’ e duas em A’’. O 

tema é apresentado em três formas principais: iniciando em Fá, em Dó (uma quinta justa acima) 

e em Sol (uma quinta justa acima de Dó). Chamaremos os conjuntos de frases iniciadas em Fá, 

Dó e Sol de a, b e c, respectivamente.61 

A primeira seção (A) vai até o compasso 21 e é formado pelas frases a1, a2, b1, b2 e c1. 

A segunda seção (A’) inicia com a reapresentação de a1, ligeiramente variado, em um registro 

mais grave, e vai do compasso 22 ao 37. A’ é formado pelas frases a1’, a2’, b1’, b2’. A terceira 

seção (A”) é marcada pela reapresentação literal de a1 e a2, indo do compasso 38 até a coda, 

que se inicia no compasso 46. Extraímos a melodia do Ponteio 26 e apresentamos a 

segmentação proposta na figura 66. 

 

                                                 
61 As diferenças nas letras indicam diferenças de centricidade. Assim, o conjunto de frases a tem centricidade Fá, 
o conjunto de frases b tem centricidade Dó, e o conjunto c em Sol. 
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Fig.66: Melodia principal conforme a segmentação proposta. 
 

Podemos observar que um dos fatores que cria diferenciação na seção central é 

justamente o aumento sutil na complexidade textural, já que as frases se repetem com pouca 

variação, estando transpostas uma oitava abaixo. Esse aumento é realizado através do acréscimo 

de vozes, como pode ser observado na figura 67. 

A análise da textura foi fundamentada pela Análise Particional62 e Contorno Textural63 

e utilizou dois aplicativos de MatLab, PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004/2014) e 

JACQUARD (MOREIRA, 2015b), que a partir da análise de arquivos MIDI, retornam gráficos 

analíticos, que serão devidamente apresentados e explanados.  
 

                                                 
62 A análise particional — uma convergência da teoria das partições de Euler (1748) e da teoria textural de Berry 
(1986) — identifica relações de interdependência entre as diversas partes de uma textura musical. Para maiores 
informações sobre essa teoria ver Gentil-Nunes (2009). 
63 O contorno textural consiste em uma hierarquização de partições pelo nível de complexidade. A teoria do 
contorno textural é uma convergência da teoria dos contornos (FRIEDMANN, 1985; MORRIS, 1987, e MARVIN 
e LAPRADE, 1987) e da análise particional (GENTIL-NUNES, 2009). Para maiores informações sobre essa teoria 
ver Moreira (2015). 
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Fig.67: Comparação das primeiras frases das seções A e A’. Em A’ o tema é transposto uma oitava abaixo e 
pode-se observar o acréscimo de vozes na parte inferior. 

 
Inicialmente, inserimos um arquivo MIDI do Ponteio 26 no aplicativo PARSEMAT e 

obtivemos de forma automatizada a sequência de todas as suas partições.64 O aplicativo também 

retorna dois gráficos que serão úteis a esta análise. O primeiro deles é chamado Particiograma 

e apresenta todas as partições possíveis para determinada densidade-número, onde estão 

destacadas as partições que ocorreram no arquivo MIDI inserido. Podemos observar na figura 

68 o Particiograma resultante do arquivo MIDI do Ponteio 26. 

O segundo gráfico (figura 69) é chamado de Indexograma, e possibilita observar as 

modificações das partições no tempo a partir dos índices de aglomeração (parte superior do eixo 

horizontal) e dispersão (parte inferior do eixo horizontal). A alteração na espessura do gráfico, 

desde o índice de aglomeração até o índice de dispersão, representa as alterações na densidade 

número.65 Com o Indexograma podemos visualizar a relação entre as modificações texturais e 

a forma.  Na figura 69 apresentamos o Indexograma resultante da inserção do MIDI do Ponteio 

26, com a estrutura formal destacada. Observa-se claramente o início da reexposição de a1, pela 

semelhança no gráfico, e como o aumento na densidade-número é significativo na seção central, 

o que corrobora a afirmação anterior de que a variação textural na seção central de muitos 

ponteios se dá pelo acréscimo de vozes. 
 

                                                 
64 Representação de um número inteiro positivo pela soma de números inteiros positivos (Andrews 1984, p. 149). 
65 Segundo Gentil-Nunes (2009, p.18), "a densidade-número é simplesmente o número absoluto de componentes 
sonoros presentes na trama em um determinado momento". 



89 
 

 
 

Fig.68: Particiograma resultante do arquivo MIDI do Ponteio 26. 
 

 
 

Fig.69: Indexograma resultante do arquivo MIDI do Ponteio 26. 
 

A tabela com todas as partições presentes no Ponteio 26 pode ser consultada no apêndice 

8. A primeira coluna da esquerda para a direita corresponde ao compasso. A segunda coluna 
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indica cada ponto de ataque onde há articulação do ritmo, onde a unidade corresponde à 

semínima. As cinco colunas seguintes apresentam as partições. A última coluna apresenta a 

notação simplificada dessas partições. 

O aplicativo JAQUARD funciona, da mesma forma que o PARSEMAT, com a inserção 

de um arquivo MIDI e retorna gráficos que demonstram o contorno de complexidade textural 

da obra, baseados nas partições. No caso desta análise, não consideraremos os subníveis quando 

ocorrerem partições incomparáveis, ou seja, mais de uma partição poderá ocupar o mesmo nível 

do contorno. Isso explica o fato de termos dezesseis partições destacadas no Particiograma, mas 

apenas oito níveis no contorno. Observe na figura 70 o resultado de contorno textural para o 

Ponteio 26. Se organizarmos, portanto, as partições presentes no Ponteio 26 de acordo com 

seus níveis de complexidade, tomando como referência a tabela 13, elaborada por Moreira 

(2015, p.82), considerando no mesmo nível partições incomparáveis66, temos os oito níveis de 

contorno observados na tabela 14. 
 

 
 

Fig.70: Contorno textural do Ponteio 26, obtido através do aplicativo JAQUARD. 
 

 

 

                                                 
66 “A maioria das progressões texturais utiliza partições de múltiplos operadores, o que torna a ordenação mais 
difícil. A característica de conjunto parcialmente ordenado das partições gera uma ordem estratificada com 
múltiplas possibilidades, o que implica que algumas partições são incomparáveis, ou seja, não é possível afirmar 
qual delas é a mais complexa” (MOREIRA, 2015, p.73). 
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Tab.13: Níveis e subníveis de complexidade textural para densidade número 6. Fonte: Moreira (2015, p.82) 
 

7 15 – 133 
6 132 – 123 
5 122 – 124 
4 14 – 123 – 24 
3 122 – 23 
2 22 – 14  
1 13 – 13 
0 12 

 
Tab.14: Níveis de contorno textural com as respectivas partições do Ponteio26 

 
Relacionaremos a seguir, na tabela 15, os segmentos do contorno total com cada frase 

presente no Ponteio 26, divididos em seções. Posteriormente, na elaboração do sistema 

composicional, iremos considerar os segmentos de contorno atribuídos a cada frase, 

generalizando as partições correspondentes. 
 

A 

A1 < 0 1 0 1 3 > 
A2 < 0 1 4 7 6 > 
B1 < 3 4 3 4 3 4 6 7 > 
B2 < 3 4 3 5 4 3 > 
C1 < 4 3 6 3 5 3 2 3 2 3 2 1 > 
 

A’ 

A1’ < 5 6 5 4 > 
A2’ < 5 6 5 6 > 
B1’ < 6 7 6 4 5 2 > 
B2’ < 5 6 5 4> 

  

A’’ 
A1 < 0 1 0 1 3 > 
A2 < 0 1 4 1 > 
CODA < 1 3 4 3 4 3 4 5 4> 

 
Tab.15: Segmentos do contorno total divididos em seções e frases. 
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Dessa maneira, temos uma sequência de doze frases, divididas em três tipos, A, B e C, 

e uma coda. A cada frase é atribuído um segmento de contorno textural. Generalizando o 

conteúdo das partições de cada nível do contorno, podemos substituí-las por outras para compor 

a nova peça, contanto que estas atendam à ordenação de complexidade dos oito níveis do 

contorno. A tabela 15 se constitui, portanto, no modelo (ou sistema composicional) do Ponteio 

26, na perspectiva da estrutura e do contorno textural.  

 

2.6.1 Sistema Composicional do Ponteio 26 

Definição 1: Deverá ser composta uma frase que se repetirá ao longo da peça com 

pequenas variações. Essa frase será apresentada de três formas: iniciada na altura a; iniciada na 

altura b; e iniciada na altura c, a serem escolhidas livremente. 

Definição 2: As frases devem ser ordenadas segundo a seguinte estrutura: A (a1, a2, b1, 

b2, c1), A’ (a1’, a2’, b1’, b2’) e A’’ (a1’’, a2’’, coda). A denominação a, b ou c das frases indica 

a centricidade de cada frase. A coda é livre. 

Definição 3: A textura, em termos de particionamento rítmico, deverá atender aos 

segmentos de contorno de complexidade atribuídos a cada frase, conforme a tabela 15. Deverão 

ser escolhidas partições livremente que serão ordenadas em oito níveis diferentes para esse 

propósito. 
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3 PLANEJAMENTO COMPOSICIONAL DE SUÍTE Nº1 (NORDESTINA) 

 

Nesta seção apresentaremos o planejamento composicional da Suíte nº1 para orquestra 

de sopros67, do presente autor. A obra apresenta cinco movimentos, cada um composto a partir 

da modelagem de um dos cinco ponteios modelados na seção anterior. Com o subtítulo de 

Nordestina, cada movimento faz referência a uma localidade do nordeste brasileiro. A tabela 

16 relaciona cada movimento ao sistema composicional que lhe deu origem. Em cada subseção 

apresentaremos o planejamento de um dos movimentos e repetiremos, para efeito de consulta, 

cada sistema composicional. A partitura da Suíte nº1 pode ser consultada na íntegra no apêndice 

9.  

 
I. PRAIA DE IRACEMA PONTEIO 25 

II. LENÇÓIS MARANHENSES PONTEIO 22 

III. BAHIA-DE-TODOS-OS-SANTOS PONTEIO 21 

IV. CALDEIRÃO DA SANTA CRUZ DO DESERTO PONTEIO 26 

V. LADEIRAS DE OLINDA PONTEIO 23 

 
Tab.16: Relação entre movimentos da Suíte nº1 e respectivos sistemas composicionais. 

 

3.1 PRIMEIRO MOVIMENTO: PRAIA DE IRACEMA 

 

O primeiro movimento da Suíte nº1, intitulado Praia de Iracema, foi composto a partir 

do sistema composicional oriundo da modelagem sistêmica do Ponteio 25, que será apresentado 

novamente nessa seção para consulta. 

 
Definição 1: Devem ser trabalhadas de maneira independente duas camadas musicais, uma 

melódica e uma harmônica. 

Definição 2: A camada melódica deve ter seu material gerado a partir da harmonia implícita 

oriunda da análise da melodia do Ponteio 25, ou a partir da função markov_1.m. 

Definição 3: A camada harmônica deve ter os pentacordes gerados a partir da função 

ponteio25.m. 

Definição 4: Tanto o material da camada melódica como o da camada harmônica podem ser 

trabalhados livremente com relação ao ritmo. 

 

                                                 
67 A instrumentação utilizada foi a seguinte: flautim, 2 flautas, 2 oboés, 2 fagotes, 3 clarinetes em B, clarinete 
baixo, 2 saxofones altos, saxofone tenor, saxofone barítono, 4 trompas, 3 trompetes, 2 trombones tenores, 
trombone baixo, eufônio, tuba, contrabaixo, tímpanos e 4 percussionistas. 
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Como mencionamos no segundo capítulo, dois exemplos de modelagem sistêmica do 

Ponteio 25 podem ser observados em Castro-Lima e Pitombeira (2015). A obra Ponteio, de 

Marcel Castro-Lima, utilizou para a camada melódica a opção da harmonia implícita, conforme 

a Definição 2 do sistema composicional. Já para a obra Choro Nervoso, de Liduino Pitombeira, 

utilizou-se a função markov_1.m. No caso do presente trabalho, utilizamos tanto a harmonia 

implícita quanto uma versão atualizada da função markoviana, denominada markov_2.m, para 

compor a nova camada melódica.68 Para a camada harmônica utilizamos a função ponteio25.m. 

Para a camada melódica composta a partir da harmonia implícita da melodia do Ponteio 

25, optamos por uma transposição em um tom acima da harmonia original, com o objetivo de 

adequar a tonalidade à orquestra de sopros. Assim, a harmonia resultante da análise da 

modelagem foi transposta de Simenor para Dó menor. Podemos observar na figura 71 os 

compassos iniciais da nova camada melódica acompanhada da harmonia implícita. 
 

 
 

Fig.71: Compassos iniciais da melodia gerada a partir da harmonia implícita do Ponteio 25, nesse caso, 
transposta para Dó menor. 

 
Para a camada melódica markoviana, geramos, através da função markov_2.m, seis 

opções de melodias com 256 notas (mesma quantidade de notas da camada melódica do Ponteio 

25). Optamos livremente pela terceira opção. A figura 72 apresenta os compassos iniciais da 

melodia markoviana utilizada. Tanto a melodia markoviana quanto a melodia gerada a partir da 

harmonia implícita podem ser consultadas na íntegra nos apêndices 10 e 11. 

 

                                                 
68 A atualização consistiu na mudança da função de sorteio markoviano. 
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Fig.72: Primeiros compassos da melódia gerada a partir da função markov_1.m. 
 

Com relação à camada harmônica, inserimos o acorde inicial (0 2 4 7 10) na função 

ponteio_25.m, que deu origem aos novos 25 acordes a serem utilizados e que foram numerados 

de 1 a 25. Podemos observa-los na tabela 17. 
 

1 0     2     4     7    10 14 10     0     2     5     8 

2 11     0     2     5     8 15 8     2     4     7    10 

3 10    11     1     4     7 16   7     4     5     9    10 

4 9    10     0     3     6 17 7    10     2     5     6 

5 8     9    11     2     5 18 7    10     2     4     5 

6 7     8    11     2     3 19 7    11     2     5     8 

7 7     8    10     0     2 20 7    10     2     5     7 

8 0     3     4     9    10 21 7     9     0     4     5 

9 0     2     4     7     9 22 7     9    11     2     3 

10 0     2     3     7     8 23 7     9    10     3     2 

11 0     2     3     5     7 24 7     9    10     1     0 

12 0     0     2     3     5 25 7     9    10     2     2 

13 0    11     0     4     7   

 
Tab.17: Acordes gerados pela função ponteio_25.m numerados de 1 a 25. 

 
Um planejamento formal de Praia de Iracema pode ser observado na tabela 18, que 

apresenta a estrutura e origem do material musical utilizado. Para a camada melódica 

observamos a melodia composta a partir da harmonia implícita do Ponteio 25 e a melodia 

composta a partir da função markov_1.m, identificada por markov. Para a camada harmônica, 

indicamos por seção quais acordes foram utilizados. 
 

 A B C D 

Camada Melódica Harm. Imp. Harm. Imp. Markov Markov 

Camada Hamônica 1 – 8 9 – 16 1 – 8 17 - 25 

 
Tab.18: Planejamento formal de Praia de Iracema com a estrutura dividida em quatro seções (A, B , C e D) e 

sob cada seção a origem do material das camadas melódica e harmônica. 
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Como podemos observar na seção 2.4, os acordes no Ponteio 25 foram distribuídos em 

três seções. Essa segmentação foi mantida na nova obra, mas a primeira seção (acordes 1 a 8) 

foi repetida após a segunda com o objetivo de estender a camada harmônica, já que teremos na 

camada melódica duas melodias justapostas. Com exceção da linha do baixo (primeira classe 

de altura dos pentacordes mostrados na tabela 17), o restante das alturas da camada harmônica 

foi tratado com liberdade rítmica e de registro, sendo distribuída à vontade pelos instrumentos. 

Podemos observar na figura 73 um trecho orquestrado de Praia de Iracema, com a sobreposição 

da camada melódica e da camada harmônica. Destacamos ainda a linha de baixo, com um 

quadro listrado.  
 

 
 

Fig.73: Compassos iniciais de Praia de Iracema, exemplificando a utilização do material originado pelo sistema, 
com a sobreposição das camadas melódica e harmônica, além da linha de baixo. 

 
Em determinados momentos utilizamos as alturas da camada harmônica para gerar 

também melodias que se contrapõem à camada melódica, como pode ser observado na figura 

74, onde trombones 2, trombone baixo e eufônio realizam um contraponto utilizando as notas 
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da camada harmônica, mais precisamente dos acordes 13, 14 e 15. O restante da organização 

textural é semelhante à figura anterior, com linha de baixo, camada melódica e camada 

harmônica. 

 

 
 

Fig.74: Utilização das alturas da camada harmônica para gerar inclusive melodias que se contrapõem à camada  
melódica. 
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3.2 SEGUNDO MOVIMENTO: LENÇÓIS MARANHENSES 

 

O segundo movimento de Suíte nº1, Lençóis Maranhenses, foi composto a partir do 

sistema composicional oriundo da modelagem do Ponteio 22 de Camargo Guarnieri.  
 

Definição 1: A estrutura deve apresentar três seções. A primeira deve conter um período paralelo 

(no sentido expandido do termo) com duas frases. A segunda deve apresentar duas frases, sendo 

a segunda a transposição um semitom abaixo da primeira, e um elemento de ligação para a 

terceira seção composto livremente. A terceira seção deve conter traços motívicos da primeira 

seção. 

Definição 2: Cada frase da primeira seção deve ser composta de quatro segmentos de contorno. 

Os segmentos de contorno escolhidos devem ser iguais na primeira e segunda frase, com exceção 

do segundo. A segunda seção deve apresentar duas frases, onde a segunda frase deve ser a 

transposição um semitom abaixo da primeira. A terceira seção deve conter traços motívicos da 

primeira seção, mas pode ser construída livremente com relação aos contornos. 

Definição 3: A melodia da primeira seção deve ser construída a partir de um pentacorde. Nos 

dois últimos segmentos de contorno da segunda frase esse pentacorde deve sofrer algum tipo de 

transposição. Apenas um subconjunto do pentacorde resultante dessa transposição deve ser 

utilizado para compor a melodia para esses segmentos de contorno. Na segunda e terceira seções, 

o conteúdo escalar é livre. 

Definição 4: Cada unidade de tempo na melodia, na primeira seção, deve apresentar sempre a 

mesma quantidade de subdivisões, podendo resultar em ritmos diferentes. No acompanhamento, 

na primeira seção, o ritmo deverá resultar sempre em uma divisão assimétrica do compasso. Na 

segunda e terceira seção, o ritmo é livre. 

Definição 5: Os acordes do acompanhamento na primeira seção deverão ser construídos a partir 

de uma estrutura de três sons com intervalo fixo entre as notas superiores e com duas opções de 

intervalo para as notas inferiores. Os acordes ainda deverão movimentar-se linearmente através 

do princípio da parcimônia. Na segunda e terceira seções o aspecto harmônico não está 

especificado e pode ser trabalhado livremente. 

 

Podemos observar que o sistema composicional do Ponteio 22 é, dentre os utilizados 

para a composição da Suíte nº1 o mais rígido com relação à estrutura. Existem definições com 

relação à estrutura dos acordes, conteúdo escalar, contorno melódico e forma. A tabela 19 

apresenta um esquema formal do planejamento de Lençóis Maranhenses. 
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A B A’ CODA 
Pentacorde [7 A 2 4 5] 

Estrutura acordal: 

Intervalo inferior (3ªM ou 3ªm) 

Intervalo superior (4J) 

Contornos 

C1 <0 1 2 3> 

C2.1 <1 0 2 2> 

C2.2 <2 1 0 2> 

C3 <0 1 3 2> 

C4 <1 2 0 1> 

Divisão rítmica: 

Semínima dividida em três 

partes. 

Frases b1 e b2: 

relacionadas por 

transposição um semitom 

abaixo com acréscimo de 

contraponto. Elemento 

de ligação: funciona 

como desenvolvimento. 

Clímax da peça. 

Reexposição de A. 

Acordes livres. 

Retorno de b1. 

 
Tab.19: Esquema formal do planejamento de Lençóis Maranhenses. 

 
Como podemos observar na tabela X, os contornos escolhidos foram: C1 <0 1 2 3>, 

C2.1 <1 0 2 2>, C2.2 <2 1 0 1>, C3 <0 1 3 2> e C4 <1 2 0 1>. Observe que de acordo com o 

sistema, o único contorno diferente na primeira e segunda frase é o segundo, o que justifica a 

presença dos contornos C2.1 e C2.2. Observe na figura 75 os contornos aplicados à melodia na 

primeira seção. 
 

 
 

Fig75: Contornos aplicados à melodia na primeira seção. 
 

A definição 3 do sistema composicional trata do conteúdo escalar da melodia na 

primeira seção. Devemos escolher um pentacorde sobre o qual a melodia se desenvolverá. O 

pentacorde escolhido foi o <7 A 2 4 5>. Nos últimos dois segmentos de contorno da segunda 

frase esse pentacorde deve ser transposto e deve ser utilizado um subconjunto dessa 

transposição. A transposição foi de um semitom abaixo. O subconjunto utilizado foi <6 9 1 4>. 

Observe na figura 76 a utilização do pentacorde e do subconjunto de sua transposição. 
 

 
 

Fig76: Utilização do pentacorde e do subconjunto de sua transposição na melodia da seção A. 
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Com relação à subdivisão rítmica da unidade do tempo (definição 4) optamos por dividir 

cada unidade de tempo em três partes, como pode ser observado na figura 77. Cada quadro 

pontilhado apresenta uma unidade de tempo dividida em três partes de diferentes maneiras. 
 

 
 

Fig.77: Divisão de cada unidade de tempo em três partes na melodia da seção A. Cada quadro pontilhado 
corresponde a uma unidade de tempo. 

 
Os acordes do acompanhamento terão a seguinte estrutura intervalar: Intervalo inferior 

pode variar entre 3ªM e 3ªm, enquanto o intervalo superior é sempre de 4ªJ. Após ter definido, 

então, os segmentos de contorno, as estruturas intervalares dos acordes do acompanhamento, o 

pentacorde da melodia, e a divisão rítmica da primeira seção compusemos o seguinte trecho, 

correspondente à seção A (figura 78). 

 
Fig.78: Melodia e Acordes da seção A de Lençóis Maranhenses. 

 
Na segunda seção, optamos por introduzir um elemento contrapontístico, aumentando a 

complexidade textural. Além disso, o clímax da peça no que diz respeito à intensidade também 

se encontra na seção central. Observe, na Fig.79, a melodia da primeira e segunda frase da seção 

B, relacionadas, como dita a definição 2, por transposição um semitom abaixo. 
 

 
 

Fig.79: Melodia da primeira e segunda frase da seção B, relacionadas, por transposição. 
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Fig.80: Primeira página de Lençóis Maranhenses, segundo movimento de Suíte nº1. 

 
O elemento de ligação entre a segunda e a terceira seção é livre. No caso de Lençóis 

Maranhenses, o elemento de ligação consiste em seis compassos onde elementos de B são 
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desenvolvidos. O sistema oferece liberdade também à terceira seção, estando definido apenas 

que sejam reapresentados elementos motívicos de A. No presente caso optamos por uma 

reexposição de A com variação na instrumentação. A coda consiste no retorno da primeira frase 

de B. Observe na figura 80 a primeira página de Lençóis Maranhenses.  

 

3.3 TERCEIRO MOVIMENTO: BAHIA-DE-TODOS-OS-SANTOS 
 

O terceiro movimento da Suíte nº1, intitulado Bahia-de-Todos-os-Santos será composto 

a partir do sistema composicional oriundo da modelagem sistêmica do Ponteio 21, o qual 

repetiremos nessa seção com o objetivo de facilitar a consulta.  

 
Definição 1: Deve ser pré-composto um trecho homofônico (ou reaproveitado o oriundo da 

redução do Ponteio 21) ao qual serão aplicadas configurações motívicas derivadas das 

configurações básicas utilizadas por Guarnieri (tabela 5) ou criadas pelo compositor. 

Definição 2: A aplicação das configurações motívicas deve se dar predominantemente de 

maneira especular, ou seja, nas vozes consideradas inferiores, as configurações atuam de maneira 

inversa, com relação às vozes superiores. 

Definição 3: A maneira como o sistema é utilizado pode ser manipulada de forma que o grau de 

diferenciação entre a obra modelada e a nova obra varia no decorrer desta. Aspectos como a 

escolha das configurações motívicas, a aplicação especular ou não destas, a presença de partes 

sem aplicação de configurações motívicas, a utilização ou não do mesmo esqueleto homofônico 

do Ponteio 21 e a possível semelhança rítmica com este (ritmo constante), podem influenciar o 

referido grau de diferenciação. 

 

Bahia-de-Todos-os-Santos, apresenta uma forma ternária do tipo ABA’, em que: na 

primeira e terceira seção foram compostos novos trechos corais homofônicos a quatro vozes 

aos quais foram aplicados os cinco motivos básicos explicitados na tabela 5; e, na segunda seção 

utilizaremos trechos corais oriundos da análise do Ponteio 21, conforme apresentado no 

apêndice 4, aos quais aplicaremos as configurações motívicas básicas ou não. A coda apresenta 

o coral homofônico extraído da redução da coda do próprio Ponteio 21. Um panorama geral do 

planejamento composicional e da macroestrutura de Bahia-de-Todos-os-Santos, pode ser 

observado na tabela 20. Elementos microestruturais (frases, por exemplo) não foram pré-

definidos durante o planejamento composicional, uma vez que eles surgem pela concatenação 

de blocos formados pela manipulação de configurações motívicas. 
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Tab.20: Planejamento estrutural de Bahia-de-Todos-os-Santos. 
 

Exemplificaremos a seguir a aplicação do modelo a dois trechos corais, na primeira 

seção, utilizando as seguintes configurações motívicas: |a1c|, |a2c|, |a1| e |a2|. As configurações 

|a1| e |a2| são formadas, como pode ser observado na tabela 5, pela nota geradora precedida por 

uma segunda menor e maior, respectivamente, da extremidade para o centro. A configuração 

motívica |a1c|, por sua vez, é formada pela nota geradora, precedida por uma segunda menor e 

sucedida por um salto de quarta justa, das extremidades para o centro. Em |a2c|, o que muda é 

a qualidade do intervalo de segunda, que passa a ser de segunda maior. 

A figura 81 mostra o primeiro trecho coral e o resultado após a aplicação das 

configurações motívicas, de maneira especular entre as duas vozes superiores e as duas vozes 

inferiores. Assim como no Ponteio 21, o índice (1 ou 2) da configuração básica |a| é 

frequentemente diferente entre as vozes nos trechos aqui exemplificados, resultando em um 

ambiente diatônico. Chamaremos o trecho gerado na figura 81 de C1.69 A Fig.82 mostra o 

segundo trecho coral, C2, no qual foram empregadas configurações motívicas semelhantes. 

O material musical resultante dos dois trechos foi trabalhado de maneira flexível no que 

diz respeito à quantidade de dobramentos e registro, de acordo com o resultado orquestral 

desejado. Nos primeiros dez compassos do movimento, foram utilizados C1 e C2, assim como: 

(1) acordes de ressonância, que sustentam algum acorde resultante dos movimentos melódicos 

dos referidos trechos, (2) corais livres sem aplicação de configurações motívicas e (3) repetições 

e transposições de pequenos trechos extraídos também de C1 e C2. Também foi utilizada de 

maneira livre a percussão. 

 

                                                 
69 Os rótulos aplicados aos blocos corais gerados pela manipulação das configurações motívicas não correspondem 
a elementos estruturais na obra, ou seja, não são subseções, frases etc. Eles têm a única finalidade de facilitar a 
identificação desses corais na partitura, durante o planejamento. Isto ficará mais claro ao observamos a distribuição 
desses corais na Fig. 83. 
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Fig.81: Exemplo de aplicação das configurações motívicas em C1. 
 

 
 

Fig.82: Exemplo de aplicação das configurações motívicas em C2. 
 

Observe na Fig.83, em cada quadro (retângulos com linhas pontilhadas), a origem do 

material musical apresentado. Nos primeiros dois compassos temos C1 apresentado na íntegra, 

nas madeiras, seguido no terceiro, quarto e quinto compassos de um acorde de ressonância que 

prolonga o último acorde resultante de C1 e se transforma em um trecho coral livre, sem 

configurações motívicas. Em seguida, no sexto compasso com anacruse, temos C2 nas madeiras 

e contrabaixo. No compasso seguinte temos novamente um acorde de ressonância, desta vez na 

flauta, flautim e oboé. As últimas três colcheias de C2 são isoladas e repetidas nos metais no 

compasso 8 e em seguida são transpostas em um tom (T-2) no compasso 9. O último acorde 

resultante do movimento melódico é prolongado em forma de ressonância pelas trompas. 
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Fig.83: Aplicação musical dos trechos C1 e C2 no movimento II. Bahia-de-Todos-os-Santos. 

 
Na seção central, B, optamos por utilizar o trecho homofônico extraído da própria 

redução do Ponteio 21. Observamos aqui um maior distanciamento da nova obra com o Ponteio 
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21 em comparação com a primeira seção, uma vez que, como especificado no planejamento 

estrutural (tabela 20), exploramos a possibilidade de não aplicar nenhuma configuração 

motívica, aplicar configurações motívicas a apenas uma voz e de não utilizar o eixo especular. 

Inicialmente, o trecho ocorre sem a aplicação de nenhuma configuração motívica, para logo em 

seguida ser aplicada a configuração básica |e| apenas à voz superior (figura 84). Em seguida, 

voltamos a aplicar as configurações motívicas básicas de maneira especular, mas com uma 

liberdade rítmica maior que na primeira seção. Sobrepomos nesse momento um outro tipo de 

material intertextual, desconectado da modelagem: uma citação de uma canção de Dorival 

Caymmi (figura 85). O tempo inicial retorna no final da seção B. O coral homofônico é retirado 

da redução do Ponteio 21 e são aplicadas as configurações motívicas básicas de maneira 

especular (figura 86). Esse trecho conduz à seção A’, que difere da seção A unicamente em 

termos de orquestração. 

Na coda, utilizamos justamente o coral homofônico, que corresponde à coda, do Ponteio 

21. Aplicamos, também, configurações motívicas semelhantes às configurações aplicadas no 

ponteio, ou seja, |cc|. A diferença entre o Ponteio 21 e a obra nova, nesse caso, é que na coda 

do ponteio, a configuração motívica foi aplicada apenas à voz superior, enquanto na coda de 

Bahia-de-Todos-os-Santos aplicamos |cc| a ambas as vozes (figura 87). 
 

 
 

Fig.84: Trecho extraído da redução do Ponteio 21 com a configuração motívica |ee| aplicada apenas à voz 
superior nos pontos destacados com retângulo. As notas restantes foram mantidas inalteradas na nova obra. 
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Fig.85: Aplicação das configurações motívicas de maneira especular a um trecho extraído da redução do Ponteio 
21. Observa-se aqui um maior grau de liberdade rítmica em comparação com a primeira seção. Na parte superior 
da figura, a canção de Dorival Caymmi que foi sobreposta ao texto musical resultante do sistema composicional. 

 

 
 

Fig.86: Aplicação das configurações motívicas ao coral homofônico extraído da redução do Ponteio 21 no trecho 
de ligação entre a seção B e A’.  
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Fig.87: Aplicação de maneira especular da configuração motívica |ccc| ao coral homofônico extraído da coda da 
redução do Ponteio 21 dando origem à coda da nova obra. 

 

3.4 QUARTO MOVIMENTO: CALDEIRÃO DA SANTA CRUZ DO DESERTO 

 

O quarto movimento de Suíte nº1, composto a partir do sistema composicional do 

Ponteio 26, utilizou uma modelagem da textura baseada na Análise Particional e no Contorno 

Textural. Observe o sistema composicional oriundo da modelagem sistêmica do referido 

ponteio. 
Definição 1: Deverá ser composta uma frase que se repetirá ao longo da peça com pequenas 

variações. Essa frase será apresentada de três formas: iniciada na altura a; iniciada na altura b; e 

iniciada na altura c, a serem escolhidas livremente. 

Definição 2: As frases devem ser ordenadas segundo a seguinte estrutura: A (a1, a2, b1, b2, c1), 

A’ (a1’, a2’, b1’, b2’) e A’’ (a1’’, a2’’, coda). A denominação a, b ou c das frases indica a 

centricidade de cada frase. A coda é livre. 

Definição 3: A textura, em termos de particionamento rítmico, deverá atender aos segmentos de 

contorno de complexidade atribuídos a cada frase, conforme a tabela 15. Deverão ser escolhidas 

partições livremente que serão ordenadas em oito níveis diferentes para esse propósito. 

 

Em primeiro lugar foi composta a frase que seria utilizada e suas variações. Essas frases 

podem ser observadas na figura 88. Observe que as alturas a, b e c correspondem 

respectivamente às melodias iniciadas em Sol, Dó e Ré. As frases foram utilizadas segundo a 

estrutura formal descrita no sistema: A (a1, a2, b1, b2, c1), A’ (a1’, a2’, b1’, b2’) e A’’ (a1’’, a2’’, 

coda). 
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Fig.88: Cinco frases utilizadas em Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. 
 

Como observamos na tabela 15, durante a modelagem, a cada frase, temos atribuído um 

segmento do contorno textural. Cada nível desse contorno está, por sua vez atribuído a uma 

partição do Ponteio 26. Durante a modelagem, generalizamos esse contorno para que novas 

partições possam ser ordenadas por nível de complexidade e atribuídas cada uma a um nível70. 

A tabela 21 apresenta as novas partições escolhidas para cada nível, que foram utilizadas no 

planejamento de Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. 

 

7 16 
6 23 – 133 – 15  
5 32 – 122   – 124 
4 14 – 123 – 24 
3 122 – 23 
2 22 – 14  
1 4 – 12  
0 1 

 
Tab.21: Tabela com níveis do contorno textural e novas partições atribuídas a cada nível. 

 
A cada frase, dessa maneira, foram atribuídos os respectivos níveis de contorno, tendo 

sido compostas novas partes de maneira a resultar na textura correspondente a uma das partições 

corretas para cada nível. Observe na figura 89 a aplicação dos níveis de contorno textural à 

primeira frase da nova obra. 
 

                                                 
70 Observamos aqui, novamente, que partições podem ser incomparáveis. Nesse caso, Daniel Moreira (2015) 
sugere que o desempate se dê através da densidade número, acarretando em subníveis. No nosso caso, optamos 
por considerar partições incomparáveis como pertencentes ao mesmo nível. 
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Fig.89: Primeira frase (a1) com níveis e partições utilizadas. 
 

O material resultante da aplicação do contorno textural às frases foi posteriormente 

orquestrado livremente, o que significa que os dobramentos de oitava ou uníssono na obra final 

não tem relação com o contorno textural. A modelagem deu origem portanto ao material 

musical abstraído do meio, antes da orquestração. Optamos por essa solução após observar que 

para uma orquestra de sopros com uma quantidade muito numerosa de partes, seria muito 

limitador trabalhar apenas com os sete níveis de contorno encontrados no Ponteio 26. Dessa 

maneira podemos realizar dobramentos comuns à orquestração de maneira livre sem 

interferência do sistema.  

Ilustraremos também um momento de maior complexidade para exemplificar o 

processo de orquestração. A figura 90 apresenta as partições utilizadas na composição de b1’. 

Partimos então desse material e orquestramos livremente. Como pode ser observado na figura 

91, a melodia principal possui um dobramento de oitava (trompete e eufônio). O vibrafone 

dobra as vozes de flautim, flautas e oboé. Podemos observar ainda uma parte livre acrescentada 

à percussão (triângulo). 

 

 
 

Fig.90: Contorno textural aplicado a b1’ com níveis do contorno e partições utilizadas. 
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Fig.91: Exemplo de orquestração do material musical oriundo da modelagem em b1’. 
 

No caso dessa modelagem, o sistema composicional determina apenas os aspectos 

formais e texturais da obra, no que diz respeito à quantidade e transposição das frases e ao 

contorno de complexidade textural. Ficam a critério do compositor todos os outros parâmetros, 

como harmonia, contorno melódico, ritmo, andamento, conteúdo escalar, ou qualquer outro 

aspecto que faça parte da composição da obra.  
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No caso de Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, optamos por uma escrita que passa 

por momentos tonais, modais, quartais e atonais. Na seção A, optamos por uma harmonia tonal, 

procurando emular um ambiente de música sacra, utilizando o contraponto de uma maneira 

tradicional, emulando uma textura barroca. A harmonia se torna gradualmente mais complexa, 

conforme aumenta a própria complexidade textural, culminando em uma harmonia estruturada 

por sobreposições de quartas justas, na seção central, onde a melodia inicial (a1) é 

reapresentada. Ainda na seção central em b1’ o ambiente harmônico é composto a partir do 

conjunto [0 1 4 6]. N reexposição, retorna o ambiente tonal do início. A coda é formada 

novamente pelo conjunto [0 1 4 6]. 

 

3.5 QUINTO MOVIMENTO: LADEIRAS DE OLINDA 

 

O quinto movimento de Suíte nº1, Ladeiras de Olinda, foi composto a partir do sistema 

composicional oriundo da modelagem sistêmica do Ponteio 23 de Camargo Guarnieri. Como 

determina o sistema, duas camadas musicais foram compostas de maneira independente. Uma 

camada melódica: baseada na modelagem da melodia do Ponteio 23 com seus princípios de 

construção, a partir de uma harmonia implícita, modelo e repetição variada e notais pedais; e 

uma camada harmônica: baseada em segmentos de contorno extraídos do contorno resultante 

dos acordes do Ponteio 23.  

 
Definição 1: Serão trabalhadas de maneira independente duas camadas musicais. Uma melódica 

e uma de acordes. 

Definição 2: A camada melódica será composta de acordo com a estrutura formal apresentada 

na tabela 10. A nova melodia deverá atender à descrição de cada seção da melodia 

correspondente. 

Definição 3: A camada de acordes será formada por acordes escolhidos livremente que 

apresentarão uma condução de vozes predominantemente homodirecional e deverão apresentar 

como contorno resultante o Contorno Harmônico do Ponteio 23, oriundo da análise (ver apêndice 

5). 

Definição 4: Deve haver entre as duas camadas uma diferenciação métrica (declarada ou 

implícita) que pode ser alterada durante a peça de maneira livre. 

 

Iniciaremos pela camada melódica. Para cada tipo de construção melódica 

exemplificaremos um trecho da nossa nova melodia, iniciando pelos trechos harmônicos, onde 

a nova melodia foi composta a partir da harmonia implícita extraída do Ponteio 23. A tabela 22 
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apresenta a estrutura da camada melódica com cada tipo de construção identificado, sendo: H 

para harmonia implícita, M para modelo e reprodução e P para nota pedal. 

 

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 
 

Tab.22: Modelo da camada melódica com cada tipo de construção melódica para cada seção. 
 

Temos na Figura 92 três pautas. A primeira contém a melodia de Guarnieri. A segunda 

pauta apresenta uma harmonia implícita que poderia ter dado origem à melodia. Na terceira 

pauta temos a melodia nova, composta a partir da harmonia implícita e que será utilizada no 

movimento Ladeiras de Olinda. Esse simples processo aplicado em uma pequena seção 

consiste em si em um bom exemplo de MS, com a análise, modelo e planejamento. A melodia 

foi posteriormente transposta de Mi menor para Ré menor por motivos de instrumentação. O 

trecho apresentado na figura 92 corresponde à seção H1 da melodia.  
 

 
 

Fig.92: Composição da nova melodia em H1 a partir da harmonia implícita da melodia de Guarnieri. A pauta 
superior corresponde a melodia de Guarnieri, a segunda corresponde à harmonia implícita (modelo) e a terceira 

corresponde à melodia nova. À esquerda estão indicadas as fases da MS. 
 

O segundo tipo de construção melódica é o de modelo e reprodução. Em M1, temos um 

pequeno trecho melódico que é transposto e em seguida invertido. Ao final do trecho temos 

uma terminação na tonalidade inicial (Ré menor). A figura 93 ilustra a construção desse trecho 

da nova melodia. Chamamos a célula melódica que será reproduzida de m1. Em seguida temos 

sua transposição seis semitons acima. E por último a inversão de sua transposição quatro 

semitons acima. 
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Fig93: Seção M1 com sua célula melódica original (m1), sua transposição seis semitons acima, e por último a 
inversão de sua transposição quatro semitons acima 

 
Em seguida, temos o tipo de construção melódica que chamamos de pedal. A seção P1 

apresenta de acordo com o sistema, um trecho onde temos um pedal na dominante da tonalidade 

inicial (em Ré menor corresponde à nota lá) intercalado por um movimento intervalar que se 

repete. O trecho apresenta também uma terminação na tonalidade de inicial (Ré menor) No caso 

de Ladeiras de Olinda o intervalo escolhido foi de 3ª menor. A figura 94 ilustra esse trecho da 

melodia. 
 

 
 

Fig.94: Trecho correspondente a P1 da nova melodia, com nota pedal na dominante da tonalidade inicial (Lá), 
intervalos intercalados e terminação na tonalidade inicial (Ré menor). 

 
Com relação à camada de acordes, compusemos a partir do contorno71 de acordes obtido 

da análise do Ponteio 23 uma nova sequência de acordes, utilizando a mesma metodologia de 

contorno resultante apresentada na modelagem. Observe os quatro primeiros segmentos de 

contorno da camada de acordes na figura 95. 
 

 
 

Fig.95: Nova camada de acordes com seus quatro primeiros segmentos de contorno. 
 

                                                 
71 O contorno completo da camada de acordes do Ponteio 23 pode ser consultado no apêndice. 
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O conteúdo de alturas dos acordes é livre de acordo com o sistema composicional. 

Optamos nesse trecho por utilizar um conteúdo de alturas para os acordes que de alguma 

maneira coincide com a harmonia implícita que deu origem à camada melódica. Essa opção, 

porém, é apenas uma dentre inúmeras. No caso do Ponteio 23, por exemplo, o conteúdo de 

alturas dos acordes é na maior parte composto de sobreposição de quartas. 

No que diz respeito à diferenciação métrica presente na quarta definição, em diferentes 

momentos essa diferenciação acontece de formas diferentes. No caso apresentado do início da 

peça a unidade de tempo para a camada é de semicolcheia pontuada enquanto a da camada 

melódica é de semínima. Observe na figura 96 as duas camadas sobrepostas. 
 

 
 

Fig.96: Sobreposição das duas camadas, melódica e de acordes, com a diferenciação métrica explicitada acima e 
abaixo das pautas. 

 
Após a sobreposição das duas camadas, iniciamos a orquestração, distribuindo entre as 

vozes o material das duas camadas. Toda a melodia sobreposta à camada de acordes pode ser 

observada no apêndice 12. A seguir, na figura 97, podemos observar a primeira página de 

Ladeiras de Olinda, com a introdução de seis compassos e o início das novas camadas 

sobrepostas. 
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Fig.97: Primeira página de Ladeiras de Olinda. 
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4 PLANEJAMENTO COMPOSICIONAL DE OBRAS DE CÂMARA 

 

As obras a seguir foram elaboradas adicionalmente à obra principal proposta nessa 

dissertação (Suíte nº1), cujo planejamento composicional foi examinado em detalhes no 

capítulo anterior. Nosso objetivo ao compor essa série de obras adicionais, num total de três (ou 

mesmo quatro, se incluirmos a obra Preludio, examinada no final do Capítulo 1), foi nos 

familiarizarmos com a metodologia de MS antes de nos concentrarmos na composição de uma 

obra de maior porte, ao mesmo tempo em que pudemos verificar a eficácia dessa metodologia 

no fazer composicional. 

As obras adicionais compostas foram: Quadrilha, para quarteto de cordas, composta a 

partir do sistema composicional do Ponteio 21; Sonatina, para tuba e piano, composta a partir 

da modelagem dos Ponteios 22 e 23; e o primeiro movimento de Três Miniaturas, para quinteto 

de sopros, composto a partir do Ponteio 25.72 

 

4.1 QUADRILHA, PARA QUARTETO DE CORDAS 

 

Quadrilha, foi composta em 2015 a partir da modelagem sistêmica do Ponteio 21 de 

Camargo Guarnieri e sua partitura pode ser consultada no apêndice 13. Cada seção corresponde 

a uma maneira diferente de utilização do sistema, em termos do grau de semelhança entre a 

nova obra e o Ponteio 21. Repetiremos o sistema composicional previamente apresentado na 

seção 2.2.1 para facilitar a consulta do mesmo. 

 
Definição 1: Deve ser pré-composto um trecho homofônico (ou reaproveitado o oriundo da 

redução do Ponteio 21) ao qual serão aplicadas configurações motívicas derivadas das 

configurações básicas utilizadas por Guarnieri (tabela 5) ou criadas pelo compositor. 

Definição 2: A aplicação das configurações motívicas deve se dar predominantemente de 

maneira especular, ou seja, nas vozes consideradas inferiores, as configurações atuam de maneira 

inversa, com relação às vozes superiores. 

Definição 3: A maneira como o sistema é utilizado pode ser manipulada de forma que o grau de 

diferenciação entre a obra modelada e a nova obra varia no decorrer desta. Aspectos como a 

escolha das configurações motívicas, a aplicação especular ou não destas, a presença de partes 

sem aplicação de configurações motívicas, a utilização ou não do mesmo esqueleto homofônico 

do Ponteio 21 e a possível semelhança rítmica com este (ritmo constante), podem influenciar o 

referido grau de diferenciação. 

                                                 
72 Um vídeo da estreia, na série Música de Primeira, está disponível no link <http://youtube.com> 

http://youtube.com
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De maneira geral, a seção A tem o maior grau de semelhança comrelação ao Ponteio 

21, seguido de B, enquanto C apresenta um alto grau de diferenciação. A tabela 23, indica esse 

grau de semelhança, o qual é também ilustrado no gráfico da figura 98. Essa tabela foi 

enriquecida, para efeitos comparativos, com fatores quantitativos resultantes de pesos 

atribuídos aos parâmetros. Como se trata de um sistema de base 2, obteremos uma clara 

diferenciação se os pesos forem extraídos de uma progressão geométrica com razão 2 (1, 2, 4, 

8...). Classificamos os parâmetros por ordem de importância na percepção para atribuir-lhes 

pesos. Assim, o ritmo ganha o maior peso (8), seguido da escrita especular (4), configurações 

motívicas (2) e, por último, parte livre (1). 
 

Seções Ritmo(8) Escrita Especular(4) Configurações básicas(2) Parte livre(1) Resultado 
a1 G G G G 15 
a2 G G G N 14 
b1 N G N G 5 
b2 N G G G 7 
a1’ G G G G 15 
c1 N N N N 0 
c2 N G G G 7 
c3 N N N G 1 
c4 N G N G 5 
a3 G G N G 13 

 
Tab.23: Semelhança ou diferenciação entre a nova obra e o Ponteio 21. N significa que o parâmetro recebeu um 

novo tratamento enquanto que G significa que foi utilizado de forma similar ao ponteio de Guarnieri. 
 

 
 

Fig.98: Gráfico do grau de semelhança entre a nova obra e o Ponteio 21 de acordo com as seções. 
 

No que diz respeito à nova instrumentação, duas observações se mostram pertinentes 

com relação à natureza do modelo de sistema composicional oriundo do Ponteio 21 para piano 

de Guarnieri. Primeiramente, o Ponteio 21 está composto principalmente a duas vozes. Para o 

quarteto de cordas, iremos compor um esqueleto a quatro vozes, o que permite que tenhamos 
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possibilidades mais variadas no tocante à escrita especular. Em termos exaustivos, temos uma 

gama de dez possibilidades de distribuição especular, divididas em três grupos, se 

considerarmos três tipos de divisão das vozes: (1) um eixo dividindo dois grupos de duas vozes 

(figura 99); (2) dois eixos dividindo as quatro vozes de duas em duas (figura 100); (3) um eixo 

dividindo cada voz das outras três (figura 101). Todas as formas de tratamento da escrita 

especular utilizadas em Quadrilha estão organizadas por seção na figura 102. Nessa figura, 

observamos que nas seções c1 e c3 não utilizamos escrita especular. 
 

 
 

Fig.99: Um eixo dividindo dois grupos de duas vozes. 
 

 
 

Fig.100: Sois eixos dividindo as quatro vozes de duas em duas. 
 

 
 

Fig.101: Um eixo dividindo cada voz das outras três. 
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Fig.102: Esquema de utilização das possibilidades de uso do eixo especular por seções em Quadrilha. 
 

A segunda observação diz respeito ao prolongamento de oitava. Notas repetidas no 

piano em velocidade alta não é idiomático. É comum o uso de oitava quando se quer repetir 

uma classe de altura rapidamente. Já em instrumentos de corda, repetição de nota é um 

procedimento comum e idiomático (WAGNER, 1959, p.63). Esse fato nos leva a considerar o 

motivo de prolongamento por oitava, ou seja, o motivo |b|, como um motivo por prolongamento 

da classe de nota, podendo utilizá-lo com liberdade na nova obra para quarteto de cordas, na 

forma de nota repetida. A estrutura formal de Quadrilha está apresentada na tabela 24. A 

maneira como o sistema foi utilizado em cada pequena seção será comentada a seguir. 
 

A B A’ C A’’ 
a1 a2 b1 b2 a1 c1 c2 c3 c4 a3 

 
Tab.24: Estrutura formal de Quadrilha 

 
A figura 103 exemplifica a utilização do sistema na seção a1. Na parte superior, 

observamos o esqueleto homofônico pré-composto e as configurações motívicas aplicadas a 

cada nota de maneira especular entre as duas vozes superiores e as duas vozes inferiores. 

Abaixo, podemos observar o resultado da aplicação das configurações motívicas, observando a 

opção anteriormente mencionada de utilizar a configuração |b| como repetição de classe de nota. 



121 
 

A forma de utilização do sistema apresentada nesse trecho possui o maior grau de similaridade 

com o Ponteio 21 de Guarnieri, pois utiliza as mesmas configurações básicas encontradas neste, 

ritmo constante e escrita especular. 
 

 
 

Fig.103: Exemplo de aplicação das configurações motívicas em a1. Acima o esqueleto homofônico com 
configurações motívicas aplicadas e abaixo resultado da realização a quatro vozes com escrita especular entre as 

duas vozes superiores e as duas inferiores. 
 

Na figura 104, podemos observar uma nova possibilidade de utilização do sistema, 

agora na seção a2. Temos, na parte superior dessa figura, o esqueleto homofônico com uma 

escrita a duas vozes, que correspondem na peça a viola e violoncelo, com o eixo especular entre 

elas. Na parte inferior da figura, mostramos o resultado da aplicação das configurações 

motívicas e uma parte composta livremente para violinos. Utilizamos também nesse trecho a 

possibilidade de não aplicar às notas do esqueleto nenhuma configuração motívica, como pode 

ser observado no último compasso. A opção por não aplicar nenhuma configuração será 

identificada pelo caractere |0|. A utilização da parte livre e da nota do esqueleto sem 

configuração motívica aplicada aumenta a diferenciação com relação ao Ponteio 21 em a2 se 

comparada a a1. As configurações, a escrita especular e o ritmo, porém, continuam similares 

aos do Ponteio 21. 
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Fig.104: Exemplo de aplicação das configurações motívicas em a2. Acima o esqueleto homofônico com 
configurações motívicas aplicadas e abaixo resultado da realização a duas com escrita especular entre viola e 

violoncelo. Para violino 1 e 2 foi composta uma parte livre, que não depende do sistema composicional. 
 

Na seção b1, o ritmo se torna mais flexível que nas seções anteriores. Ressaltamos aqui, 

também, a utilização de uma nova configuração motívica, derivada da configuração |e|. Assim 

como acontece em |a|, onde o intervalo de segunda pode ocorrer como segunda maior |a2|, ou 

segunda menor |a1| dividimos a configuração |e| em |e1| (terça menor) e |e2| (terça maior). Apesar 

de utilizar praticamente as mesmas configurações motívicas básicas (com exceção de e1) do 

Ponteio 21, em b1, a liberdade rítmica causa um distanciamento mais significativo se comparada 

às seções anteriores. Na parte superior da figura105, podemos observar o esqueleto homofônico 

com as configurações motívicas utilizadas e, na parte inferior, o resultado da aplicação com 

ritmo livre. As notas destacadas na parte do quarteto de cordas facilitam a localização das notas 

geradoras após a aplicação das configurações. Em suma, nesta seção configurações motívicas 

e ritmo são diferentes do Ponteio 21, enquanto escrita especular e a ausência de parte livre são 

fatores que aproximam esta seção da escrita da obra de Guarnieri. 
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Fig.105: Exemplo de aplicação de configurações motívicas na seção b1. Acima o esqueleto homofônico e as 
configurações aplicadas de maneira especular entre as vozes superiores e inferiores. Abaixo, as notas do 

esqueleto estão destacadas, pois a liberdade de tratamento do ritmo dificulta a identificação destas. 
 

A figura 106 exemplifica a maneira como utilizamos o sistema em b2. Além da liberdade 

rítmica, temos o deslocamento do eixo especular para uma nova posição, separando violino 1 

de violino 2, viola e violoncelo. Novamente, podemos observar na parte superior da figura o 

esqueleto homofônico com as notas geradoras e as configurações motívicas e, na parte inferior, 

o resultado da aplicação das configurações. De maneira geral, podemos afirmar que a seção B 

apresenta um distanciamento, com relação ao Ponteio 21, maior do que a seção A, 

principalmente por causa da liberdade do tratamento do ritmo. 
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Fig.106: Exemplo de aplicação de configurações motívicas na seção b2. Acima, o esqueleto homofônico e as 
configurações motívicas aplicadas a cada nota. Abaixo o resultado da aplicação das configurações de maneira 

especular. O eixo especular (espelho) divide violino 1 de violino 2, viola e violoncelo. 
 

A seção C apresenta uma forma de utilização mais livre do sistema composicional, com 

liberdade rítmica, novas configurações, utilização ou não do eixo especular e uma nova maneira 

de aplicar as configurações às notas geradoras. Em C, por vezes, a nota resultante da aplicação 

de uma configuração motívica a uma nota geradora pode surgir em outra voz. Por exemplo, a 

nota geradora está no violoncelo, e após a aplicação da configuração |c|, que resulta em uma 

quarta justa na direção do centro do eixo, a nota resultante é escrita para a viola. Nesses casos, 

utilizaremos a letra correspondente à configuração motívica seguida de um asterisco. Dessa 

maneira a nota geradora e a(s) nota(s) resultante(s) podem soar simultaneamente.  

Utilizamos em C uma nova configuração motívica básica denominada |f|, que é dividida 

em |f1| e |f2| representando os intervalos de sexta menor e sexta maior respectivamente. Em toda 

a peça, somente encontramos a configuração |f| na forma de |f*|, ou seja, o resultado da 

aplicação de |f| sempre resultará em uma nota atribuída a outra voz. 

Quando não há a escrita especular, utilizaremos o intervalo da configuração motívica 

em qualquer direção, como veremos na figura 107, que corresponde à utilização do sistema 

composicional nos primeiros compassos de c1. Nesse trecho, utilizamos uma melodia livre de 

configurações motívicas que foi atribuída ao violino 1. As notas geradoras da voz inferior foram 
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atribuídas à viola e as notas resultantes da dupla aplicação da configuração motívica |c*| (quarta 

justa acima e abaixo) foram atribuídas ao segundo violino e ao violoncelo. 
 

 
 

Fig.107: Exemplo de utilização das configurações motívicas em c1. Acima, o esqueleto, com uma parte sem 
configurações motívicas aplicadas identificada com o retângulo pontilhado e um “0”, e uma parte com a 

configuração c* atribuída a cada nota. Abaixo, a parte de viola contém as notas do esqueleto e a aplicação da 
configuração c* de maneira especular pode ser observada no violoncelo e violino 2. 

 
De maneira similar, ainda na seção c1, temos uma melodia formada por notas geradoras 

atribuídas ao violoncelo e a aplicação das configurações |c*| gerando as notas dos violinos 1 e 

2 e |f1*| gerando as notas da viola (figura 108). Utilizamos também de forma mais livre a 

aplicação de |c*|, que nesse trecho resultou em uma sequência de várias quartas justas seguidas, 

sempre partindo da nota geradora, como pode ser observado na parte de violino 2. Essa é a 

seção de Quadrilha que mais se distancia do Ponteio 21. Ela não utiliza a escrita especular, tem 

ritmo livre e utiliza uma configuração motívica básica que não está presente no Ponteio 21. 

Além disso, a inclusão de parte livre (violino 1) é também outro fator de diferenciação com 

relação ao ponteio de Guarnieri. 
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Fig.108: Exemplo de utilização das configurações motívicas em c1. A figura mostra a aplicação dos motivos c* e 
f* a partir do violoncelo para viola, e violinos de maneira livre com relação ao ritmo. No segundo violino 

podemos observar que a configuração c* é aplicada diversas vezes à própria parte resultando em quartas justas 
seguidas. 

 
Na seção c2 o eixo especular e as configurações motívicas do Ponteio 21 retornam como 

elementos importantes. Na figura 109 podemos observar o eixo especular dividindo violino 1 

de violino 2, viola e violoncelo. Entre violinos 1 e 2 foram utilizadas configurações semelhantes 

assim como entre viola e violoncelo. 

No início do quarto compasso de c2, ocorre uma modificação do eixo especular para 

uma posição central, dividindo violino 1 e 2 de viola e violoncelo. Além disso, é utilizada a 

mesma configuração motívica para todas as vozes. O eixo especular retorna dois tempos depois 

à posição anterior. Essa mudança foi utilizada como elemento articulador nos finais de frase de 

c2. Nessa seção, o ritmo é utilizado livremente e não há inclusão de parte livre. 

Na seção c3, exemplificada na figura 110 temos as notas geradoras atribuídas ao 

violoncelo, cuja parte funciona como eixo para aplicação das configurações, |c*| para viola e 

violino 2, e |cc*| para violino 1. A configuração |cc*|, diferentemente de |cc|, que corresponde 

a duas quartas seguidas na direção do centro, significa a transposição uma sétima menor acima 

(duas quartas justas). Esta seção apresenta configurações motívicas novas, ritmo diferenciado 

em relação ao Ponteio 21, e escrita não especular, porém não apresenta parte livre.  
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Fig.109: Exemplo de utilização das configurações motívicas em c2, com o eixo especular que inicialmente está 
localizado entre violino 1 e os demais instrumentos e no quarto compasso é momentaneamente transferido para o 

centro (parte em destaque na figura). 
 

 
 

Fig.110: Exemplo de utilização do sistema composicional em c3, com as notas geradoras e configurações 
motívicas aplicadas. As notas geradoras estão atribuídas ao violoncelo e o resultado das configurações está 

projetado na viola e violinos. 
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A figura 111 mostra como utilizamos o sistema em c4. Temos duas linhas com notas 

geradoras e um eixo especular no centro. As linhas foram escritas para a viola e segundo violino. 

As configurações |f1*| e |f2*| foram aplicadas à voz superior e o resultado está projetado no 

primeiro violino. As configurações |e1*| e |e2*| foram aplicadas à voz inferior e o resultado está 

projetado no violoncelo. Essa seção não apresenta parte livre e o ritmo é diferenciado em 

relação ao Ponteio 21. 
 

  
 

Fig.111: Exemplo de utilização do sistema composicional em c4, com duas linhas de notas geradoras e as 
configurações motívicas aplicadas a cada nota. Abaixo, as linhas com notas geradoras estão atribuídas a viola e 

segundo violino, e as notas consequentes da aplicação das configurações estão projetadas em violoncelo e 
primeiro violino. 

 
Na última seção da peça temos uma reexposição variada de A, com a utilização do 

sistema bastante semelhante da observada em a1 e a2. É relevante, porém mencionar o uso da 

configuração motívica |bb| que corresponde a repetição da classe de nota duas vezes, e que é 

amplamente utilizada na última seção da peça. A figura 112 mostra os dois últimos compassos 

da peça. A cada nota foi atribuída a configuração |bb|. O eixo especular durante toda a seção 

está localizado no centro, entre segundo violino e viola. Em suma, para essa seção somente a 

inclusão de configuração motívica nova é um fator de diferenciação com relação ao Ponteio 21. 
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Fig.112: Últimos dois compassos da peça e da seção a3. Acima, o esqueleto homofônico com as notas geradoras, 
às quais foi atribuída a configuração motívica |bb|. Abaixo, o resultado da aplicação das configurações. 

 
 

4.2 SEGUNDO MOVIMENTO DA SONATINA, PARA TUBA E PIANO 

 

A Sonatina para tuba e piano de Marcel Castro-Lima, composta em 2015, utilizou a MS 

no planejamento dos dois primeiros movimentos, Jocoso e Grave. O primeiro movimento foi 

resultado da MS do Ponteio 23 e será examinado detalhadamente na seção 4.3. O segundo 

movimento, Grave foi composto a partir da modelagem do Ponteio 22 e sua partitura pode ser 

observada no apêndice 14. Repetiremos aqui o sistema composicional já presentado na seção 

2.4.1 para facilitar a consulta. 

 
Definição 1: A estrutura deve apresentar três seções. A primeira deve conter um período paralelo 

(no sentido expandido do termo) com duas frases. A segunda deve apresentar duas frases, sendo 

a segunda a transposição um semitom abaixo da primeira, e um elemento de ligação para a 

terceira seção composto livremente. A terceira seção deve conter traços motívicos da primeira 

seção. 

Definição 2: Cada frase da primeira seção deve ser composta de quatro segmentos de contorno. 

Os segmentos de contorno escolhidos devem ser iguais na primeira e segunda frase, com exceção 
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do segundo. A segunda seção deve apresentar duas frases, onde a segunda frase deve ser a 

transposição um semitom abaixo da primeira. A terceira seção deve conter traços motívicos da 

primeira seção, mas pode ser construída livremente com relação aos contornos. 

Definição 3: A melodia da primeira seção deve ser construída a partir de um pentacorde. Nos 

dois últimos segmentos de contorno da segunda frase esse pentacorde deve sofrer algum tipo de 

transposição. Apenas um subconjunto do pentacorde resultante dessa transposição deve ser 

utilizado para compor a melodia para esses segmentos de contorno. Na segunda e terceira seções, 

o conteúdo escalar é livre. 

Definição 4: Cada unidade de tempo na melodia, na primeira seção, deve apresentar sempre a 

mesma quantidade de subdivisões, podendo resultar em ritmos diferentes. No acompanhamento, 

na primeira seção, o ritmo deverá resultar sempre em uma divisão assimétrica do compasso. Na 

segunda e terceira seção, o ritmo é livre. 

Definição 5: Os acordes do acompanhamento na primeira seção deverão ser construídos a partir 

de uma estrutura de três sons com intervalo fixo entre as notas superiores e com duas opções de 

intervalo para as notas inferiores. Os acordes ainda deverão movimentar-se linearmente através 

do princípio da parcimônia. Na segunda e terceira seções o aspecto harmônico não está 

especificado e pode ser trabalhado livremente. 

 

Com relação à forma, os requisitos presentes na definição 1 do sistema composicional 

foram atendidos, ou seja, a obra terá três seções A, B e A’. A terceira seção (A’) foi composta 

como uma repetição variada da primeira seção, como estratégia de prolongar a peça – a 

definição generalizada da terceira seção nos dá essa possibilidade. 

A segunda definição do sistema trata da relação entre os segmentos de contorno da 

primeira e segunda frases da primeira seção. Como podemos observar na figura 113, os novos 

contornos utilizados na primeira frase são a1 = {C1 <02413>, C2 <323101>, C3 <101> e C4 

<121001>}. O sistema define que entre a primeira e segunda frase o único segmento de 

contorno que não irá se repetir é o segundo (C2). Dessa maneira, atendendo ao sistema, o 

segundo segmento de contorno em a2 será ligeiramente modificado, C2’ <212000>. 
 

 
 

Fig.113: Novos contornos utilizados na primeira frase. 
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O sistema define, ainda sobre a primeira seção, que a melodia seja composta sobre um 

pentacorde qualquer, que nos últimos dois segmentos de contorno da segunda frase devem 

sofrer transposição. Observe, na figura 114, que o pentacorde escolhido para compor a melodia 

desse trecho foi o (02468). Nos últimos segmentos de contorno ele foi transposto em três 

semitons para (3579B), e o subconjunto utilizado foi (357B). 
 

 
 

Fig.114: Melodia e pentacorde utilizado. 

 
A definição 4 trata da divisão rítmica das unidades de tempo. Cada unidade de tempo 

deve ser dividida sempre em uma determinada quantidade de partes. No caso de Grave, a 

quantidade escolhida foi de quatro partes. O resultado rítmico dessas divisões pode ser 

observado na figura 115. 
 

 
 

Fig.115: Resultado rítmico da divisão da unidade de tempo conforme a definição 4. 
 

A definição 4 também estabelece que o ritmo do acompanhamento deve resultar em 

uma divisão assimétrica do compasso. Em Grave, optamos uma divisão irregular, em que, além 

da divisão assimétrica dos compassos, frequentemente a métrica é deslocada e não coincide 

com os inícios dos compassos. A fig.116 mostra a parte de acompanhamento da primeira seção. 

Os números sobre os acordes representam a duração em colcheias de cada articulação. Observe 

que o único momento em que se observa alguma regularidade é ao final da segunda frase. Essa 

opção foi tomada com o objetivo de criar uma estabilidade resolutiva no fechamento da seção. 
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Fig.116: Parte de acompanhamento da primeira seção. Os números sobre os acordes representam a duração em 
colcheias de cada articulação. 

 
Com relação ao parâmetro altura, de uma perspectiva vertical, como pode-se observar 

na definição 5, os acordes do acompanhamento devem ser estruturados da seguinte maneira: 

uma estrutura acordal de três notas onde o intervalo entre as notas superiores é sempre o mesmo 

e o intervalo entre as notas inferiores varia entre dois intervalos. Como ilustrado pela figura 

117, para Grave o intervalo superior escolhido foi de terça maior (3M) e as opções de intervalos 

para as notas inferiores foram de quinta justa (5J) e quinta diminuta (5º). Os acordes devem se 

movimentar parcimoniosamente sempre na mesma direção. No caso de Grave optamos por 

movimentar os acordes de maneira descendente. 
 

 
 

Fig.117: Movimento parcimonioso dos acordes. Intervalo superior escolhido de terça maior (3M) e opções de 
intervalos para as notas inferiores foram de quinta justa (5J) e quinta diminuta (5-) 

 
Observemos que existem algumas exceções ao modelo. Essas exceções estão destacadas 

entre parênteses e são recorrentes na MS. Elas permitem que o modelo seja utilizado com fins 

artísticos, oferecendo flexibilidade ao compositor que utiliza essa metodologia composicional. 

No caso específico mostrado acima, as exceções criam uma diferenciação na sonoridade do 

acompanhamento justamente na resolução da primeira frase, reforçando a articulação formal.  
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A segunda seção está definida no sistema principalmente no que diz respeito ao 

contorno. Ela deve ser composta de duas frases, sendo a segunda a transposição meio tom 

abaixo da primeira e os movimentos melódicos devem atender ao contorno <210>. A fig.118 

mostra a segunda seção de Grave, com suas duas frases e seus contornos, e os compassos de 

ligação entre a segunda e a terceira seção. A terceira seção, como foi mencionado, consiste em 

uma reprodução variada da primeira seção. 
 

 
 

Fig.118: Segunda seção de Grave, com suas duas frases e seus contornos, e os compassos de ligação entre a 
segunda e a terceira seção. 

 
 

4.3 PRIMEIRO MOVIMENTO DA SONATINA, PARA TUBA E PIANO 

 

Explanaremos agora o planejamento composicional do primeiro movimento de 

Sonatina para tuba e piano, do presente autor, composto a partir do sistema composicional 

oriundo da modelagem do Ponteio 23 e cuja partitura pode ser consultada no apêndice 15. A 

primeira decisão nessa fase de planejamento foi a de inserir uma pequena introdução ao 

movimento, composta livremente, não subordinada, portanto, às diretrizes do sistema 

composicional. A figura 119 mostra o primeiro sistema da partitura da obra, contendo o início 

dessa introdução. 

 
Definição 1: Serão trabalhadas de maneira independente duas camadas musicais. Uma melódica 

e uma de acordes. 

Definição 2: A camada melódica será composta de acordo com a estrutura formal apresentada 

na tabela 10. A nova melodia deverá atender à descrição de cada seção da melodia 

correspondente. 

Definição 3: A camada de acordes será formada por acordes escolhidos livremente que 

apresentarão uma condução de vozes predominantemente homodirecional e deverão apresentar 

como contorno resultante o Contorno Harmônico do Ponteio 23, oriundo da análise (ver apêndice 

5). 

Definição 4: Deve haver entre as duas camadas uma diferenciação métrica (declarada ou 

implícita) que pode ser alterada durante a peça de maneira livre. 
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Fig.119: Compassos iniciais de Sonatina, de Marcel Castro-Lima 

 
A nova camada melódica foi construída, conforme a definição 2, de acordo com 

cada seção presente no modelo da tabela 10. Ilustraremos os novos trechos correspondentes a 

H1, M1 e P1. A figura 120 mostra a nova melodia construída a partir da harmonia hipotética 

extraída do Ponteio 23, transposta para Ré menor, mas mantendo intocada a relação entre os 

acordes.  
 

 
 

Fig.120: Novo trecho correspondente a H1. 
 

A figura 121 apresenta o novo trecho M1, com uma célula motívica (a) de um 

compasso, como no Ponteio 23, que é transposta (b), invertida (c) e por fim novamente 

transposta (d), aumentando o novo M1 em um compasso com relação ao original.  
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Fig.121: Novo trecho correspondente a M1. 
 

A figura 122 ilustra o novo trecho P1, construído segundo a descrição estrutural do 

trecho correspondente no Ponteio 23: o pedal na dominante da tonalidade principal, que, como 

vimos, foi transposta para Ré menor – ou seja, pedal em Lá – e intervalos fixos intercalados. O 

intervalo escolhido para o novo P1 foi o de terça maior. Ao final de cada uma das três seções 

apresentadas, observamos a pequena cadência tonal mencionada no sistema. 
 

 
 

Fig.122: Novo trecho correspondente a P1. 
 

A camada de acordes segue, como estabelecido no sistema composicional, o 

contorno obtido do Ponteio 23. O exemplo da figura 123 mostra um trecho da harmonia do 

Ponteio 23, com a identificação do contorno correspondente, e a nova sequência de acordes, 

criada a partir do mesmo contorno, utilizada na nova obra. 
 

 
 

Fig.123: trecho da harmonia do ponteio com a identificação do contorno correspondente e a nova sequência de 
acordes, criada a partir do mesmo contorno, utilizada na nova obra. 

 
A imposição referente à métrica, estabelecida na definição 4, ocorre de diferentes 

maneiras ao longo da nova obra. O trecho da figura 124 exemplifica duas formas distintas de 

estabelecimento da diferenciação métrica entre as camadas: nos três primeiros compassos, na 

camada da mão esquerda, que executa a melodia, temos um pulso de semínimas, subdivididas 

em quatro semicolcheias, contra um pulso de colcheia pontuada na mão direita; nos três 

compassos seguintes, a melodia, agora localizada na tuba, permanece com o mesmo padrão da 
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melodia no trecho anterior, enquanto o acompanhamento harmônico do piano passa a ser 

articulado em quiálteras de três colcheias, intercalando ataque e pausa, criando assim uma 

polirritmia em que o único ataque coincidente entre as camadas é o da cabeça do primeiro tempo 

do compasso. As dinâmicas e fraseados, não havendo definições no sistema composicional que 

os envolvesse, foram escolhidos livremente pelo compositor. 

 

 
 

Fig.124: Formas distintas de estabelecimento da diferenciação métrica entre as camadas. 

 
 

4.4 PRIMEIRO MOVIMENTO DE TRÊS MINIATURAS, PARA QUINTETO DE SOPROS 

 

Para o planejamento composicional de Ponteio, primeiro movimento de Três 

Miniaturas, cuja partitura pode ser consultada no apêndice 16, utilizamos o sistema 

composicional oriundo da modelagem do Ponteio 25, cujo sistema composicional será 

reproduzido a seguir. O planejamento composicional de Ponteio já pode ser melhor observado 

no já mencionado, na seção 2.5, artigo de Castro-Lima e Pitombeira (2015). 

 
Definição 1: Devem ser trabalhadas de maneira independente duas camadas musicais, uma 

melódica e uma harmônica. 

Definição 2: A camada melódica deve ter seu material gerado a partir da harmonia implícita 

oriunda da análise da melodia do Ponteio 25, ou a partir da função markov_1.m. 

Definição 3: A camada harmônica deve ter os pentacordes gerados a partir da função 

ponteio25.m. 

Definição 4: Tanto o material da camada melódica como o da camada harmônica podem ser 

trabalhados livremente com relação ao ritmo. 

 

Iniciamos com a determinação do pentacorde inicial para a função ponteio25.m 

(definição 3). O pentacorde escolhido (9127B) foi inserido na função a fim de gerar toda a 
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estrutura harmônica da obra, mostrada na Tab.25, que constitui o que denominamos de camada 

harmônica. Em seguida, criamos livremente uma nova melodia para a harmonia 

hipoteticamente extraída da melodia original do Ponteio 25, de Guarnieri.  Um trecho inicial 

dessa nova melodia é mostrado na figura 125. À macroestrutura, se comparada à do Ponteio 25, 

foi acrescentada uma repetição variada de parte da terceira seção, B’. Na nova obra, essa terceira 

seção passa a ser formada somente por sete dos nove pentacordes gerados pela função 

ponteio25.m para esta seção, ficando os dois pentacordes restantes para utilização em uma 

pequena coda (Tab.25). 

Dividimos a camada harmônica em duas “vozes” distintas com caráter de ostinato onde 

todas as alturas de cada pentacorde foram usadas (fagote e trompa na figura 126). A melodia 

composta sobre a suposta harmonia do Ponteio 25 manteve a característica rítmica uniforme e 

a métrica da melodia original (clarinete e flauta na figura 126). 

 

 
Tab.25: Acordes gerados pela função ponteio25.m para o primeiro movimento de Três Miniaturas. 

 

 
Fig.125: Nova melodia composta sobre harmonia hipotética do Ponteio 25. 

 



138 
 

 
Figura 126: Compassos iniciais de Ponteio. 
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CONCLUSÕES 

Após a modelagem dos cinco ponteios escolhidos para esta dissertação, além do Ponteio 

8, utilizado como exemplo no capítulo 1, e a composição da Suíte nº1 e obras de câmara 

pudemos constatar que a metodologia analítico-composicional proposta na MS atingiu com 

sucesso os objetivos propostos. Durante o mestrado, foram compostas com o auxílio da MS dez 

obras ou movimentos. A tabela 26 apresenta os ponteios utilizados e as respectivas obras 

compostas a partir de suas modelagens. 
 

Ponteio 8 Prelúdio – Violino Solo 

Ponteio 21 
Quadrilha – Quarteto de Cordas 

3º mov. Suíte nº1 – Orquestra de Sopros 

Ponteio 22 
2º mov. Sonatina – Tuba e Piano 

2º mov. Suíte nº1 – Orquestra de Sopros 

Ponteio 23 
1º mov. Sonatina – Tuba e Piano 

5º mov. Suíte nº1 – Orquestra de Sopros 

Ponteio 25 
Três Miniaturas – Quinteto de Sopros 

1º mov. Suíte nº1 – Orquestra de Sopros 

Ponteio 26 4º mov. Suíte nº1 – Orquestra de Sopros 
 

Tab.26: Relação entre ponteios e obras originadas de suas modelagens. 
 

O potencial artístico da MS pode ser observado na quantidade de obras a que deu 

origem, a partir da modelagem de apenas seis ponteios, e na diversidade entre as novas obras. 

Além disso, observou-se a eficiência dessa metodologia como motivação inicial para a 

composição. A MS pode facilmente se apresentar tanto como um fim artístico em si, quanto 

como uma ferramenta de auxílio a compositores iniciantes, na formação de um repositório de 

técnicas composicionais. Apesar de ter uma formação musical considerável em outras áreas da 

música, este autor até o momento do início deste trabalho havia composto apenas duas obras, 

executadas no ano de 2011. Podemos afirmar com segurança, pela própria experiência, que a 

MS contribuiu com alargamento do seu repertório de técnicas composicionais. 

Com relação ao objetivo de compor uma peça para orquestra de sopros, a MS atingiu 

seu objetivo com eficiência, dando origem à Suíte nº1, primeira obra orquestral e de grande 

extensão composta através da MS até o momento da publicação deste trabalho. O resultado foi 

considerado satisfatório e a estreia da obra está prevista para a Orquestra de Sopros da UFRJ 

no dia 29/05/2017. 
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Com relação ao lugar ocupado pela MS dentro da utilização da intertextualidade como 

ferramenta composicional, acreditamos que ela se constitui como uma abordagem flexível e ao 

mesmo temo precisa do intertexto, pois possibilita que a proximidade entre a nova obra e a obra 

modelada seja controlada de maneira objetiva a partir da escolha de parâmetros e do tratamento 

desses parâmetros. Particularmente relevante, com relação a esse aspecto, foi o experimento 

realizado na modelagem do Ponteio 21, especialmente no planejamento composicional de 

Quadrilha, quando utilizamos um quadro de dosagem da influência do intertexto na nova obra, 

por meio de um protocolo quantitativo binário, o que nos possibilitou uma escolha racional do 

nível de influência da obra original na nova obra.  Essa flexibilidade pode ser observada na 

diferença no resultado das obras compostas a partir de um mesmo sistema composicional, 

oriundo da modelagem de uma obra qualquer. 

No que diz respeito ao viés analítico, pudemos observar que a MS pode funcionar como 

ferramenta eficiente de análise ao utilizar diversas outras ferramentas e teorias para traçar um 

perfil de funcionamento de diversos parâmetros na obra. Apesar deste trabalho focar no uso da 

MS principalmente como ferramenta composicional, acreditamos que os textos analíticos 

apresentados no capítulo de modelagem fornecem informações relevantes sobre os ponteios 

modelados. O desenvolvimento do campo da MS pode futuramente abrir caminho para uma 

utilização analítica mais ampla, cujo potencial ainda foi pouco explorado até o momento.  

Como referenciais analíticos, foram utilizadas nas modelagens presentes nesse trabalho, 

por exemplo, teoria dos conjuntos de classes de notas, teoria dos contornos, teoria do contorno 

textural, análise schenkeriana, análise particional, cadeias de Markov, análise harmônica, além 

de ferramentas desenvolvidas especificamente para um ponteio, como no caso do Ponteio 21. 

A soma dessas ferramentas pode oferecer a possibilidade de propor um sistema composicional, 

ou seja, um modelo, que represente com eficiência o funcionamento de determinada obra. Além 

disso, a abordagem pragmática na análise de alguns ponteios, natural ao processo de 

composição a partir da MS73 nos proporcionou um grau de liberdade que permitiu adaptações 

às ferramentas analíticas existentes e criação de outras.  Consideramos que tanto a 

multidisciplinaridade, presente nas modelagens, quanto a abordagem de algum modo 

pragmática da análise se apresentam como terreno fértil para o desenvolvimento da MS como 

metodologia analítica. 

                                                 
73 Quando utilizamos a MS para fins composicionais levamos em consideração apenas certos parâmetros 
escolhidos livremente em detrimento de outros, sem observar necessariamente a relevância de tais parâmetros para 
a obra, como seria natural em outros tipos de análise. 
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O uso de recursos computacionais, notadamente nas modelagens do Ponteio 25 e 26, se 

mostraram um campo promissor e que conferiu grande confiabilidade aos modelos. Esse 

aspecto, nos possibilitou também um maior contato com a composição assistida por computador 

e o manuseio do aplicativo MatLab, tanto em sua plataforma básica, como em aplicativos 

produzidos pelos membros do MusMat74 (Parsemat e Jacquard). É nossa intenção ampliar a 

desenvoltura nessa área através da continuação de estudos de linguagens de programação, 

incluindo-se aqui o Python e o Lisp. Este último nos permitirá um contato com o ambiente 

OpenMusic, com o intuito de desenvolver modelagens.75 

Este trabalho, sendo parte de um campo em desenvolvimento, colabora com a 

construção de diversos conceitos relevantes à sua fundamentação teórica e metodológica e com 

potencial de utilização em outros campos.  Dentre estes conceitos, destacamos o de Sistema 

Composicional, que, como já foi destacado na seção 1.2 deste trabalho, passou a ter uma 

definição precisa. Observamos a importância dos trabalhos de Lerdahl (1988) e Morris (1987) 

para a construção desse conceito e principalmente a abordagem prática desenvolvida por Lima 

(2011). Para nosso trabalho, a definição e distinção entre Sistema Composicional e 

Planejamento Composicional proposta por Lima foi fundamental, pois nos permitiu trabalhar 

com a hipótese de que é possível identificar, em determinada obra, um conjunto de regras gerais 

reguladoras localizado em um nível profundo, e que poderia ter dado origem a inúmeras obras 

diferentes a partir de decisões composicionais (especificações) diferentes. 

Acreditamos que o fortalecimento desses conceitos contribui com qualquer tipo de 

metodologia que envolva definições pré-composicionais ou mesmo algum tipo de planejamento 

anterior à composição; eles permitem uma organização sistemática dos materiais e das 

restrições impostas pelo compositor, de antemão. Tais restrições podem ser de diversas ordens, 

desde as mais convencionais (formais, de linguagem, de conteúdo de alturas) até as menos 

comumente impostas (textura, contornos, probabilidade). Adicionalmente, os conceitos de 

sistema e planejamento composicional nos tornam conscientes acerca da dicotomia entre 

decisões planejadas e intuitivas. 

Concluímos, portanto, que a Modelagem Sistêmica tem implicações em diversas áreas, 

e que a pesquisa apresentou resultados relevantes de diversas ordens, os quais destacamos 

principalmente: 1) exploração da Modelagem Sistêmica de maneira extensiva, tanto na 

                                                 
74 O MusMat é um grupo de pesquisas "fundado em 2013 dentro do Programa de Pós-Graduação em Música da 
UFRJ, com o intuito de desenvolver pesquisas no âmbito da formalização de processos musicais (composicionais 
e analíticos) utilizando modelos matemáticos." (http://www.musmat.org). 
75 O desenvolvimento de modelagens com o OpenMusic é tema de trabalho do pesquisador Charles de Paiva 
Santana. Ver Santana (2015), por exemplo. 

http://www.musmat.org).
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quantidade de obras modeladas, como na aplicação do modelo em uma obra de grande porte, 

evidenciando seu potencial teórico e artístico; 2) aprofundamento das bases sustentadoras da 

Teoria dos Sistemas Composicionais, pela inclusão da leitura crítica de autores adicionais, em 

relação aos que figuram no trabalho original de Lima (2011); 3) análise de diversos dos 

Ponteios de Camargo Guarnieri e possibilidade de uma aproximação analítica pragmática e 

multidisciplinar; 4) constatação pessoal do potencial didático da Modelagem Sistêmica no 

campo da composição, uma vez que ampliamos quantitativa e qualitativamente nosso potencial 

produtivo; e 5) vivência prática de técnicas relacionadas à composição assistida por 

computador.  
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7. TABELA DA MATRIZ DE TRANSIÇÃO ENTRE AS ALTURAS DO PONTEIO 25 

 

 51 52 53 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 99 

51 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

61 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

65 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

68 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 3 0 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 5 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 

89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 

90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 

91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 

94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 

95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 

97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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8. PARTIÇÕES DO PONTEIO 26 DIVIDAS POR SEÇÃO 

 

SEÇÃO A 

 

1 

0 1 2 0 0 0 

12 
0.2500 1 2 0 0 0 

0.7500 1 2 0 0 0 

1 1 2 0 0 0 

15.000 1 1 1 0 0 

13 

17.500 1 1 1 0 0 

2 

2 1 1 1 0 0 

22.500 1 1 1 0 0 

25.000 1 1 1 0 0 

3 1 1 1 0 0 

32.500 1 1 1 0 0 

35.000 1 2 0 0 0 
12 

37.500 1 2 0 0 0 

3 

4 1 1 1 0 0 

13 

42.500 1 1 1 0 0 

47.500 1 1 1 0 0 

5 1 1 1 0 0 

55.000 1 1 1 0 0 

57.500 1 1 1 0 0 

4 

62.500 1 1 1 0 0 

65.000 1 1 1 0 0 

7 1 1 2 0 0 

122 
72.500 1 1 2 0 0 

75.000 1 1 2 0 0 

77.500 1 1 2 0 0 

5 

8 1 2 0 0 0 
12 

82.500 1 2 0 0 0 

87.500 1 1 1 0 0 

13 

9 1 1 1 0 0 

92.500 1 1 1 0 0 

95.000 1 1 1 0 0 

97.500 1 1 1 0 0 

6 

10 1 1 1 0 0 

102.500 1 1 1 0 0 

105.000 1 1 1 0 0 

11 1 1 1 0 0 

112.500 1 1 1 0 0 

115.000 1 1 1 0 0 

117.500 1 1 1 0 0 

118.125 1 1 1 0 0 
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118.750 1 1 1 0 0 

119.375 1 1 1 0 0 

7 

12 1 1 1 1 0 

14 

122.500 1 1 1 1 0 

127.500 1 1 1 1 0 

13 1 1 1 1 0 

135.000 1 1 1 1 0 

137.500 1 1 1 1 0 

142.500 1 1 1 1 0 

145.000 1 1 1 1 0 

147.500 1 1 1 1 0 

8 

15 1 1 1 1 1 

15 
152.500 1 1 1 1 1 

155.000 1 1 1 1 1 

157.500 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 2 0 
132 

165.000 1 1 1 1 1 

167.500 1 1 1 1 0 14 

9 

17 1 1 2 0 0 
122 

172.500 1 1 2 0 0 

177.500 1 1 3 0 0 
123 

18 1 1 3 0 0 

185.000 1 1 2 0 0 

122 
187.500 1 1 2 0 0 

10 

19 1 1 2 0 0 

192.500 1 1 2 0 0 

197.500 1 1 1 1 0 

14 20 1 1 1 1 0 

202.500 1 1 1 1 0 

205.000 1 1 2 0 0 
12 

207.500 1 1 2 0 0 

11 

21 1 1 1 1 0 

14 

212.500 1 1 1 1 0 

217.500 1 1 1 1 0 

22 1 1 1 1 0 

222.500 1 1 1 1 0 

225.000 1 1 1 1 0 

227.500 1 1 1 1 0 

12 

23 1 1 1 2 0 
132 

232.500 1 1 1 2 0 

237.500 1 1 1 1 1 

15 
24 1 1 1 1 1 

245.000 1 1 1 1 1 

247.500 1 1 1 1 1 

13 
25 1 1 2 0 0 

122 
252.500 1 1 2 0 0 



163 
 

257.500 1 1 1 1 0 

14 26 1 1 1 1 0 

262.500 1 1 1 1 0 

265.000 1 1 2 0 0 

122 

267.500 1 1 2 0 0 

14 

27 1 1 2 0 0 

272.500 1 1 2 0 0 

277.500 1 1 2 0 0 

28 1 1 2 0 0 

285.000 1 1 2 0 0 

287.500 1 1 2 0 0 

15 

29 1 2 2 0 0 

122 

292.500 1 2 2 0 0 

297.500 1 2 2 0 0 

30 1 2 2 0 0 

305.000 1 2 2 0 0 

307.500 1 2 2 0 0 

16 

31 1 1 3 0 0 

123 
312.500 1 1 3 0 0 

317.500 1 1 3 0 0 

32 1 1 3 0 0 

325.000 2 3 0 0 0 23 

17 

33 1 1 1 1 0 

14 

332.500 1 1 1 1 0 

337.500 1 1 1 1 0 

34 1 1 1 1 0 

342.500 1 1 1 1 0 

345.000 1 1 1 1 0 

347.500 1 1 2 0 0 122 

18 

35 1 1 1 2 0 

132 

352.500 1 1 1 2 0 

357.500 1 1 1 2 0 

36 1 1 1 2 0 

362.500 1 1 1 2 0 

365.000 1 1 1 2 0 

367.500 1 1 1 2 0 

19 

37 1 1 2 0 0 
122 

372.500 1 1 2 0 0 

377.500 1 2 2 0 0 

122 38 1 2 2 0 0 

382.500 1 2 2 0 0 

385.000 1 1 2 0 0 
122 

387.500 1 1 2 0 0 

20 

39 2 2 0 0 0 22 

392.500 1 1 2 0 0 122 

395.000 1 1 2 0 0  
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397.500 2 2 0 0 0 22 

40 1 1 2 0 0 
122 

402.500 1 1 2 0 0 

405.000 2 2 0 0 0 
22 

407.500 2 2 0 0 0 

21 

41 1 3 0 0 0 

13 

412.500 1 3 0 0 0 

415.000 1 3 0 0 0 

417.500 1 3 0 0 0 

42 1 3 0 0 0 

422.500 1 3 0 0 0 

425.000 1 3 0 0 0 

427.500 1 3 0 0 0 

 

SEÇÃO B 

 

22 

43 1 2 2 0 0 

122 
432.500 1 2 2 0 0 

437.500 1 2 2 0 0 

44 1 2 2 0 0 

445.000 1 1 1 2 0 

132 

447.500 1 1 1 2 0 

23 

45 1 1 1 2 0 

452.500 1 1 1 2 0 

455.000 1 1 1 2 0 

46 1 1 1 2 0 

462.500 1 1 1 2 0 

465.000 1 2 2 0 0 
122 

467.500 1 2 2 0 0 

24 

47 1 1 3 0 0 

123 

472.500 1 1 3 0 0 

477.500 1 1 3 0 0 

48 1 1 3 0 0 

485.000 1 1 3 0 0 

487.500 1 1 3 0 0 

25 

492.500 1 1 3 0 0 

495.000 1 1 3 0 0 

50 1 1 3 0 0 

502.500 1 1 3 0 0 

505.000 1 1 3 0 0 

507.500 1 1 3 0 0 

26 

51 1 2 2 0 0 
122 

512.500 1 2 2 0 0 

517.500 1 1 1 2 0 132 
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52 1 1 1 2 0 

522.500 1 1 1 2 0 

525.000 1 1 1 2 0 

527.500 1 1 1 2 0 

27 

53 1 1 1 2 0 

532.500 1 1 1 2 0 

535.000 1 1 1 2 0 

537.500 1 1 1 2 0 

54 1 1 1 2 0 

542.500 1 1 1 2 0 

545.000 1 1 1 2 0 

547.500 1 2 2 0 0 122 

28 

55 1 1 1 2 0 

132 

552.500 1 1 1 2 0 

557.500 1 1 1 2 0 

56 1 1 1 2 0 

565.000 1 1 1 2 0 

567.500 1 1 1 2 0 

29 

572.500 1 1 1 2 0 

575.000 1 1 1 2 0 

577.500 1 1 1 2 0 

58 1 1 1 2 0 

582.500 1 1 1 2 0 

585.000 1 1 1 2 0 

587.500 1 1 1 2 0 

30 

59 1 1 1 2 0 

595.000 1 1 1 2 0 

597.500 1 1 1 2 0 

60 1 1 1 2 0 

602.500 1 1 1 2 0 

605.000 1 1 1 2 0 

31 

61 1 1 1 3 0 

133 

612.500 1 1 1 3 0 

617.500 1 1 1 3 0 

62 1 1 1 3 0 

622.500 1 1 1 3 0 

625.000 1 2 3 0 0 
123 

627.500 1 2 3 0 0 

32 

63 1 1 3 0 0 

123 
632.500 1 1 3 0 0 

637.500 1 1 3 0 0 

64 1 1 3 0 0 

645.000 1 2 2 0 0 

122 647.500 1 2 2 0 0 

33 65 1 2 2 0 0 
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652.500 1 4 0 0 0 

14 
655.000 1 4 0 0 0 

66 1 4 0 0 0 

662.500 1 4 0 0 0 

34 

665.000 1 2 2 0 0 

122 

667.500 1 2 2 0 0 

672.500 1 2 2 0 0 

675.000 1 2 2 0 0 

68 1 2 2 0 0 

682.500 1 2 2 0 0 

35 

685.000 1 2 2 0 0 

687.500 1 2 2 0 0 

692.500 1 1 1 2 0 

132 695.000 1 1 1 2 0 

697.500 1 1 1 2 0 

70 1 2 2 0 0 
122 

702.500 1 2 2 0 0 

36 

705.000 1 1 3 0 0 

123 

707.500 1 1 3 0 0 

712.500 1 1 3 0 0 

715.000 1 1 3 0 0 

72 1 1 3 0 0 

722.500 1 1 3 0 0 

727.500 1 1 3 0 0 

73 1 1 3 0 0 

37 

735.000 1 1 3 0 0 

737.500 1 1 3 0 0 

742.500 1 1 3 0 0 

745.000 1 1 3 0 0 

75 1 1 3 0 0 

752.500 1 1 3 0 0 

757.500 1 1 3 0 0 

76 1 1 3 0 0 

 

SEÇÃO A’ 

 

38 

765.000 1 2 0 0 0 

12 
767.500 1 2 0 0 0 

772.500 1 2 0 0 0 

775.000 1 2 0 0 0 

78 1 1 1 0 0 

13 
782.500 1 1 1 0 0 

39 
785.000 1 1 1 0 0 

787.500 1 1 1 0 0 
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79 1 1 1 0 0 

795.000 1 1 1 0 0 

797.500 1 1 1 0 0 

80 1 2 0 0 0 
12 

802.500 1 2 0 0 0 

40 

805.000 1 1 1 0 0 

13 

807.500 1 1 1 0 0 

812.500 1 1 1 0 0 

815.000 1 1 1 0 0 

82 1 1 1 0 0 

822.500 1 1 1 0 0 

41 

827.500 1 1 1 0 0 

83 1 1 1 0 0 

835.000 1 1 2 0 0 

122 
837.500 1 1 2 0 0 

84 1 1 2 0 0 

842.500 1 1 2 0 0 

42 

845.000 1 2 0 0 0 
12 

847.500 1 2 0 0 0 

852.500 1 1 1 0 0 

13 

855.000 1 1 1 0 0 

857.500 1 1 1 0 0 

86 1 1 1 0 0 

862.500 1 1 1 0 0 

43 

865.000 1 1 1 0 0 

867.500 1 1 1 0 0 

87 1 1 1 0 0 

875.000 1 1 1 0 0 

877.500 1 1 1 0 0 

88 1 1 1 0 0 

882.500 1 1 1 0 0 

883.125 1 1 1 0 0 

883.750 1 1 1 0 0 

884.375 1 1 1 0 0 

44 

885.000 1 1 1 1 0 

14 

887.500 1 1 1 1 0 

892.500 1 1 1 1 0 

895.000 1 1 1 1 0 

90 1 1 1 1 0 

902.500 1 1 1 1 0 

907.500 1 1 1 1 0 

91 1 1 1 1 0 

45 

915.000 1 1 1 1 0 

917.500 1 1 1 1 0 

922.500 1 1 1 1 0 

925.000 1 1 1 1 0 
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93 1 1 1 0 0 

13 

931.250 1 1 1 0 0 

932.500 1 1 1 0 0 

933.750 1 1 1 0 0 

46 

935.000 1 1 1 0 0 

937.500 1 1 1 0 0 

942.500 1 1 1 0 0 

945.000 1 1 1 0 0 

95 1 1 1 0 0 

952.500 1 1 1 0 0 

957.500 1 1 1 0 0 

96 1 1 1 0 0 

47 

965.000 2 3 0 0 0 23 

97 1 1 3 0 0 

123 
972.500 1 1 3 0 0 

977.500 1 1 3 0 0 

98 1 1 3 0 0 

48 

985.000 2 3 0 0 0 23 

99 1 1 3 0 0 

123 
992.500 1 1 3 0 0 

997.500 1 1 3 0 0 

100 1 1 3 0 0 

49 

1.005.000 2 3 0 0 0 23 

101 1 1 3 0 0 

123 
1.012.500 1 1 3 0 0 

1.017.500 1 1 3 0 0 

102 1 1 3 0 0 

50 

1.025.000 2 4 0 0 0 24 

103 1 1 4 0 0 

124 

1.032.500 1 1 4 0 0 

1.037.500 1 1 4 0 0 

104 1 1 4 0 0 

51 

1.045.000 1 1 4 0 0 

1.047.500 1 1 4 0 0 

1.052.500 1 1 4 0 0 

1.055.000 1 1 4 0 0 

52 1.065.000 2 4 0 0 0 
24 

53 1.105.000 2 4 0 0 0 
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9. SUÍTE Nº1 PARA ORQUESTRA DE SOPROS 
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10. MELODIA HARMÔNICA UTILIZADA EM PRAIA DE IRACEMA 
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11. MELODIA MARKOVIANA UTILIZADA EM PRAIA DE IRACEMA 
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12. CAMADAS MELÓDIA E DE ACORDES DE LADEIRAS DE OLINDA 
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13. QUADRILHA PARA QUARTETO DE CORDAS 
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14. 2º MOVIMENTO DA SONATINA, PARA TUBA E PIANO 
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15. 1º MOVIMENTO DE SONATINA PARA TUBA E PIANO 
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16. 1º MOVIMENTO DE TRÊS MINIATURAS, PARA QUINTETO DE SOPROS 
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ANEXOS 

1. FERRAMENTAS INTERTEXTUAIS DE BLOOM/KORSYN 

Comparativo entre o campo literário e o musical, envolvendo as proporções revisionárias de 

Bloom, tropos retóricos, mecanismos de defesa psíquica e aplicações musicais, a partir de 

korsyn (1991, p.58-59), conforme elaborado por Lima (2011) 

 
 

Campo Literário 
 

 
Campo Musical 

Proporção 
Revisionária 

Tropo retórico  Defesa psíquica Aplicação musical, segundo Korsyn 

Clinamen: 
Desvio inicial do 
precursor 

Ironia: Figura pela qual dizemos 
o contrário do que pensamos, 
quase sempre com intenção 
sarcástica. Ex.: Fizestes um 
‘excelente’ serviço (i.e. um 
serviço péssimo) 

Reação-Formação 
(É uma inversão clara e, 
em geral, inconsci-ente 
do desejo.) 

Uma estrutura musical presente no 
precursor é imaginada como ausente 
no novo texto. A relação intertextual 
torna-se evidente somente no 
retrospecto. 

Tessera: 
Realização antitética 

Sinédoque ou metonímia: 
Uso de uma palavra por outra, 
com a qual se acha relacionada 
(uma evoca a outra). Ex.: 
Lia-se Camões (os livros de...) 
O avião semeia a morte (= 
bombas) 

Reversão no oposto 
 

Após uma reação inicial contrária à 
obra precursora, a nova obra se 
reverte no oposto, identificando-se 
com o intertexto. 
 
 

Kenosis: 
Movimento de 
descontinuidade com o 
precursor 

Sinédoque ou metonímia: 
Uso de uma palavra por outra, 
com a qual se acha relacionada 
(uma evoca a outra). Ex.: 
Lia-se Camões (os livros de...) 
O avião semeia a morte (= 
bombas) 

Isolamento, 
Desfazimento, 
Regressão 
 

Isolamento de uma estrutura musical 
de seu contexto original (precursor) 
colocando-a dentro de um novo texto 
em um contexto diferente.  

Daemonização: 
Movimento em direção 
a um contra-Sublime 
personalizado, em 
reação ao Sublime do 
precursor. 
 

Hipérbole: 
Uma afirmação exagerada. Uma 
deformação da verdade que visa a 
um efeito expressivo. Ex.: 
Chorou rios de lágrimas. 
Os cavaleiros não corriam, 
voavam. 
 

Repressão 
 

O compositor redireciona fatos 
esperados, reprimindo, re-
interpretando e reagindo ao discurso 
do precursor, deformando-o e 
personalizando o seu próprio texto. 
 

Askesis: 
Auto-redução, 
separação do precursor 

Metáfora: 
Desvio da significação própria de 
uma palavra, nascido de uma 
comparação mental ou 
característica comum entre dois 
seres ou fatos. Ex. 
O pavão é um arco-iris de plumas. 
Toda profissão tem seus espinhos. 
As derrotas são amargas. 

Sublimação 
 

Trata-se de um desvio do precursor, 
na direção de um diálogo prazeiroso 
das idéias deste com suas próprias 
idéias. 
 

Apophrades: 
Retorno da morte. 

Metalepse: 
Figura de linguagem em que se 
toma o antecedente pelo 
conseqüente e vice-versa. Ex.: 
Eles viveram (por “eles estão 
mortos”) 
Sonorosas trombetadas incitavam, 
os ânimos alegres ressoando. 
O suor do teu rosto (por “teu 
esforço”) 

Introjeção, Projeção 
 

É a internalização das idéias 
precursoras, tornando-as próprias do 
autor pela razão da alta qualidade das 
mesmas, dando-as um invólucro de 
novo. 
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2. FERRAMENTAS INTERTEXTUAIS DE STRAUS 

 

Oito proporções revisionárias de Straus (1990), conforme elaborado por Lima (2011) 

 

Motivização O conteúdo motívico do trabalho precedente é radicalmente 
intensificado. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

 


