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Resumo: No presente artigo é discutida uma prática de organização das alturas, chamada de 
Carrossel, utilizada na composição da peça Variações para fagote e orquestra, do presente autor. O 
Carrossel não pretende ser um procedimento absolutamente inovador, uma vez que é baseado no 
conceito de Ciclos Harmônicos, parte integrante da linguagem tonal no período da prática comum da 
música de concerto. Além disso, relaciona-se diretamente com o já difundido trabalho de 
planejamento harmônico por matrizes, proposto por Robert Morris em seu livro Composition with 
Pitch-Classes, vinculado à Teoria Pós-Tonal. Por outro lado, o Carrossel propõe algumas questões 
que são de interesse para uma linguagem pós-moderna e eclética - entre elas, a conciliação entre 
diferentes estéticas harmônicas (tonal, modal, serial) em um único sistema, com a preservação da 
unidade poiética (o que as técnicas escolares consagradas, como a harmonia tonal ou o serialismo, 
nem sempre permitem). Coloca também em relevância a articulação mais consciente do ritmo 
harmônico (entendido no sentido mais amplo, duracional) para a recepção e produção de novas obras. 
É discutida também a condução atonal de vozes baseada nos conceitos de portamento e ressonância, 
de Edmond Costère. 

Palavras-chave: Ciclos harmônicos. Carrossel. Variações para fagote e orquestra. Composição. 
Análise Harmônica. 

Introdução 

Uma das características mais pronunciadas e, ao mesmo tempo subliminar, 
da música de concerto (e de gêneros musicais que se utilizam de práticas 
harmônicas) é a enunciação reiterada de sequências finitas de acordes, com 
finalidade de promover um centro ou hierarquia tonal, estabelecidos então como 
paradigma para articular eventuais afastamentos, desvios ou adiamentos.1 Os estilos 
tonais e modais predominantemente diatônicos contam com um repertório mais 
limitado de alturas e intervalos para a construção de seu discurso do que os estilos 
cromáticos; de forma que o retorno a estruturas cordais pré-determinadas e a tipos 
específicos de pontuação harmônico-morfológica são inevitáveis (HURON & 
VELTMAN, 2006). Por outro lado, a tonalidade clássica, mesmo em seus 
encaminhamentos mais ousados em direção ao cromatismo, só é inteligível dentro 
de uma perspectiva cíclica – ou seja, enquanto há um retorno periódico a harmonias 
tônicas, em versões básicas ou derivadas (KARPINSKI, 1995; COHN, 1996; RICCI, 
2000; ITZKOVITZ et al., 2006; WOOLHOUSE & CROSS, 2010).2 

No campo da música serial, por outro lado, a perspectiva cíclica se apresenta 
como recorrência periódica de sequências de altura ou de intervalos em uma ordem 

 
1 O uso de padrões recorrentes no estabelecimento de expectativas e eventuais desvios é um dos pilares 
da teoria de significação musical de Leonard Meyer (MEYER, 1956; LOUI & WESSEL, 2007; PEARCE 
& WIGGINS, 2012). O aspecto mais importante para o presente trabalho é a ideia de período, ou seja, 
o retorno recorrente de um determinado material - nesse caso, uma entidade harmônica (acorde, 
conjunto, intervalos, alturas, classes de alturas). 
2 A expressão ciclo harmônico é usada por alguns autores para indicar progressões harmônicas onde 
um intervalo específico é aplicado recorrentemente para produzir transposições sucessivas de um 
mesmo acorde ou grupos de acordes. No presente trabalho, será considerado apenas o caso especial 
de T=0, ou seja, a recorrência de um grupo de acordes sem transposição, o que pode ser chamado 
também de circuito (walk) harmônico (ITZKOVITZ et al., 2006, p. 123). 
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pré-definida, ou derivada de alguma ordem já estabelecida (LAMBERT, 1990; 
STRAUS, 1999; GOLLIN, 2007). 

No presente artigo, apresentamos uma proposta de planejamento 
composicional envolvendo o aspecto da altura e dos ciclos harmônicos na peça 
Variações para fagote e orquestra, do presente autor (GENTIL-NUNES, 2014). A 
ideia é discutir alguns aspectos relacionados à articulação do ritmo harmônico em 
um contexto pós-tonal e como este recurso pode se refletir, a partir de uma estrutura 
poética forte,3 em resultados estéticos diversos e contrastantes. 

No presente trabalho é abordada a dualidade entre duas visões históricas 
sobre organização de alturas – a estruturação de ciclos harmônicos em níveis 
hierárquicos, própria do tonalismo, e a estruturação a partir de uma sequência fixa 
de alturas ou intervalos e suas derivações, de forma não necessariamente linear, 
presente na proposta do serialismo. Essa aparente oposição, ainda que desenvolvida 
dentro de um contexto comum (a música de concerto moderna), ocupou estetas e 
teóricos do mesmo modernismo durante o século XX, principalmente até a década 
de 1970. A partir da década de 1980, a questão foi perdendo força, simultaneamente 
à disseminação da teoria pós-tonal e da aparente superação estética dos movimentos 
de vanguarda (KRAMER, 2016).  

Ainda assim, a questão é retomada aqui, na apresentação de uma técnica, 
pessoal e híbrida, de organização de alturas, denominada Carrossel, usada na 
composição Variações para fagote e orquestra (op. cit.). A singularidade da técnica 
é fundamentada mais pela combinação de conceitos de ambas as vertentes do que 
propriamente pela formulação de procedimentos inovadores. Por outro lado, ela 
aponta para soluções de alguns problemas relativos à manutenção da unidade 
harmônica na obra, à economia de recursos harmônicos (visando a agilização do 
processo de estruturação das alturas durante o planejamento e realização 
composicionais) e à flexibilidade e liberdade no desenvolvimento da textura musical. 

Estruturas básicas dos ciclos harmônicos tonais 

O conceito de tonalidade estrutural foi cunhado por Carol Krumhansl (1990), 
no âmbito da psicologia cognitiva, e versa sobre a maneira como as alturas se 
relacionam para a construção de um contexto tonal ou cêntrico. A altura tônica é 
percebida por músicos como aquela que soa como mais estável ou mais completa 
(HURON & VELTMAN, 2006). As condições que estabelecem a altura tônica e suas 
relações com as outras alturas são múltiplas (entre elas, estão a proximidade de 
frequência, o acento métrico, a duração acumulada de cada altura, além de outros 
esquemas de nível mais amplo - Ibid., p. 35) e fazem parte das  técnicas históricas de 
estruturação cíclica da harmonia, seja na formação de unidades harmônicas básicas 
funcionais (no sentido riemanniano – ver LEWIN 1982, 2004), seja na construção 
de sequências harmônicas específicas, para obras individuais (chaconas, por 
exemplo).  

O retorno periódico de uma determinada altura ou harmonia tônica é uma das 
características mais proeminentes da tonalidade estrutural. Seu período pode variar 
em duração (mais curto ou mais longo) e em proporção (regular ou irregular), de 
acordo com o estilo tonal.4 Eventualmente, o caminho de retorno à tônica não se 

 
3 O termo forte é usado como sinônimo de estável, ou seja, seguido à risca durante o processo 
composicional. 
4 Um estudo aprofundado de como as progressões harmônicas podem se estender ou se prolongar a 
partir de um repertório básico de funções é fornecido pelo livro clássico de Wallace Berry (1976, pp. 
47-50). Outros autores clássicos de matriz Schenkeriana, como, por exemplo, Felix Salzer 
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restringe apenas a uma altura ou harmonia, mas se expande para uma sequência de 
alturas ou harmonias, apresentada de forma recorrente, constituindo assim um fator 
estruturante mais complexo.  

Algumas formas musicais têm esse recurso como princípio básico, como as 
formas de Variações e, mais especificamente, a Chacona. Um dos exemplos mais 
discutidos desse tipo de organização é o da Partita no. 2, de J. S. Bach (1720/1879 - 
Figura 1).  

 

Figura 1 – Partita para violino no. 2 em Ré menor, BWV 1004, V - Chaconne (BACH, 1720/1879): 
a) primeira seção (c. 1-11), com ritmo harmônico distribuído metricamente com acento no segundo 

tempo (durações [1 2] e  [3]), e período de dois compassos para o retorno da função tônica 
(compassos pares); e b) redução da estrutura inicial (Tema, c. 1-4), com linhas e funções principais 

evidenciadas. 

O retorno da função tônica se dá em períodos regulares de dois compassos 
(Figura 1a, c. 2, 4, 6, 8, e 10), uma vez que o Tema (c. 1-4) dura 4 compassos e já 
contém dentro de si duas ocorrências. O retorno periódico não é uma característica 
obrigatória do discurso tonal, mas é muito usado em vários subgêneros da música de 
concerto e em algumas práticas musicais derivadas da tradição tonal, como a música 
pop, como aponta Guy Capuzzo (2014). 

A estrutura harmônica do Tema da Chacona de J. S. Bach é construída a partir 
da combinação de intervalos de grau conjunto, em arranjo horizontal, que criam 
sucessões de linhas (entendidas como progressões parcimoniosas estabelecidas por 
alturas, consecutivas ou não), majoritariamente descendentes, e de harmonias 
(simultaneidades), construídas a partir de terças superpostas (formando, assim, 
terças, quintas e, eventualmente, sétimas). Esses são elementos que vão contribuir 
para a constituição dos conceitos schenkerianos de Ursatz e Urlinie, e que podem ser 

 
(1952/1982), ofereceram inúmeros exemplos de como progressões básicas no repertório de concerto 
são prolongadas por funções acessórias e recursos de ampliação harmônica.  
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melhor entendidas em um processo de redução (Figura 1b). Assim como o baixo 
desenha as fundamentais da Ursatz (i-V-i) na voz inferior, várias linhas de perfil 
descendente são apresentadas nas vozes superior e intermediárias: 

1)  A linha 8-7-5-6-4-3 (começando como um dobramento da fundamental de I 
e descendo até a terça do acorde final). 

2) A linha 3-4-3-2-1 (começando com uma bordadura da terça do acorde I e 
caminhando para a fundamental do acorde final, se fundindo com a linha 3). 

3) A linha 5-4-3-2-1 (começando na quinta do acorde I e caminhando para a 
fundamental do acorde final, se fundindo com a linha 2). 

Na fundamental do V, na voz inferior, há uma estrutura de gap-fill, ou seja, o 
intervalo de terça, formado pelos graus melódicos 6 e 4, recebe seu fechamento 
(closura) com a entrada consecutiva do grau 5, que, de uma forma retroativa, cumpre 
uma função de preenchimento (MEYER, 1956, pp. 130-135, LESTER, 1982, pp. 3-13, 
GENTIL-NUNES, 2009, pp. 106-115). Lester considera que um gap-fill imediato, de 
terça (diatônica), seguida de closura (fechamento), não chega a constituir uma nova 
linha, mas apenas adiciona um nó à linha em curso. Esse paradigma será aproveitado 
adiante na técnica do Carrossel. 

A progressão de funções harmônicas do discurso tonalista pode ser 
apresentada como um vetor linear, um grafo ou uma matriz, dependendo de seus 
circuitos internos. Alguns autores têm proposto representações desses ciclos, 
geradores potenciais de uma gramática tonal (Figura 2). 

 

Figura 2 – Gramática tonal simplificada (MORRIS, 1995, p. 340) 

 O ciclo tonal do modo Maior, por exemplo, é resultado, em grande parte, da 
cumulação de caminhos melódicos preferenciais, resultantes da própria estrutura da 
escala e das relações de estabilidade e instabilidade interna, decorrente das relações 
de cada altura com a harmonia tônica (Figura 3). As alturas do campo funcional da 
tônica (T) são relativamente estáveis, por manterem relação de proporção 
harmônica simples de frequências com a altura tônica e não têm restrição de 
condução (alturas 1, 3 e 5 da escala), podendo saltar estruturalmente para qualquer 
outra. As alturas restantes são mais instáveis e tendem, dentro da prática comum, a 
ser conduzidas (considerando apenas as linhas estruturais) para as alturas estáveis. 
Essas conduções se dão por movimentos escalares, graus conjuntos - o que será 
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chamado, a partir de agora por relações de portamento.5 Nesse campo, estão as 
alturas que se relacionam por relações de proximidade imediata de registro com a 
altura tônica (campo funcional D, alturas 2 e 7 da escala) e as alturas que se 
relacionam mais indiretamente com a altura tônica (campo funcional S, alturas 4 e 
6 da escala), por formarem relações de portamento apenas com as outras alturas do 
campo funcional T que não a própria tônica.6 

 

Figura 3 – Condução parcimoniosa preferencial das alturas no modo Maior. As alturas do campo 
funcional T (1, 3, e 5, , representadas  por notas  brancas)  são estáveis, enquanto as restantes são 

instáveis (representadas por notas pretas): alturas 2 e 7 da escala (relacionadas ao campo funcional 
D) e alturas 4 e 6 da escala (relacionadas ao campo funcional S). As alturas instáveis tendem a ser 

conduzidas parcimoniosamente para a estáveis, que por sua vez não têm nenhuma restrição de 
condução. As conduções mais frequentes (por semitom ou para alturas vizinhas mais fortes 

harmonicamente) têm suas setas enfatizadas (concepção original do presente autor). 

 

Figura 4 – Condução parcimoniosa preferencial das alturas no modo Maior, distribuídas em uma 
progressão harmônica tonal estilizada, com funções indicadas na parte superior. As setas cheias na 
partitura correspondem às conduções lineares envolvidas na estrutura da própria escala (ver Figura 

3); a seta tracejada indica uma condução linear circunstancial, de um intervalo de ressonância 
indireta (6a. menor, I) para um intervalo de ressonância direta (5a. justa, R). 7 Na linha das funções, 

o colchete entre T e T/3 indica prolongamento harmônico, enquanto as setas entre S6, D7 e T 
indicam relações de preparação (prefixação), causadas pelas relações de portamento envolvidas 

(concepção original do presente autor). 

Ao organizar esses passos em vozes independentes, conduzidas 
parcimoniosamente, esses movimentos escalares estruturais tornam-se parte 
integrante do sentido de cada função harmônica. A Figura 4, por exemplo, apresenta 

 
5 O termo foi cunhado por Edmond Costère (1954, p. 66), e em sua formulação inicial inclui apenas o 
intervalo de semitom. No presente trabalho, serão considerados intervalos de portamento tanto o 
intervalo de semitom como o de tom, seguindo o paradigma de Lester (1982, p. 6). 
6 É usada aqui a notação clássica, riemanniana, das funções harmônicas, relativas à Tônica (T), 
Subdominante (S) e Dominante (D) primárias. 
7 Ver definição dos conceitos de ressonância direta (R) e ressonância indireta (I) adiante. 
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uma progressão harmônica tonal estilizada, onde as alturas instáveis (cabeças de 
nota pretas) caminham linearmente para as alturas estáveis (cabeças de nota 
brancas), constituindo assim as funções harmônicas S6 e D7, bem como suas relações 
de prefixação ou preparação: S como prefixo de D, que por sua vez é prefixo de T. 

A relação entre T/3 e S6 também envolve uma preparação, mas de uma 
natureza diferente - há um intervalo mais tenso, provocado pela inversão do acorde 
(a sexta menor entre as vozes extremas) que se encaminha para um intervalo mais 
estável (a quinta justa; ambos os intervalos estão marcados na Figura 4 por arcos 
verticais pontilhados). Ainda que os dois intervalos sejam considerados consonantes 
dentro da prática comum, esta sucessão tem característica semelhante à progressão 
D7 → T, de resolução harmônica ou prefixação (daí sua possível interpretação como 
dominante secundária da subdominante, ainda que não esteja presente a nota si♭, 
necessária para constituir inequivocamente essa função). Sua motivação, porém, não 
provém da escala primária, estrutural, mas sim de uma característica puramente 
intervalar que nos interessa particularmente para a construção do Carrossel. 

Progressões intervalares atonais aplicadas no Carrossel8 

Para a constituição do Carrossel, duas categorias de intervalos são 
estabelecidas através dos termos portamento e ressonância, retirados do trabalho 
de Costère (1954). O portamento é definido pela proximidade de registro e cria 
conexões horizontais, caracterizadas pela sucessividade (no presente trabalho, o 
portamento é expandido para abarcar tanto a segunda menor quanto a maior, 
seguindo a tradição tonalista, que usa ambos para a constituição de escalas, sendo 
que Costère considera como portamento apenas a segunda menor; ver BERRY, 1976, 
p. 262 e MORRIS, 1998). A ressonância, por outro lado, é definida pelo grau de 
simplicidade da proporção harmônica entre alturas simultâneas (com ênfase nos 
parciais de 2 a 6 da série harmônica, bem como os seus dobramentos), que confere 
aos intervalos a fusão vertical, ou seja, a possibilidade da compreensão dos 
componentes sonoros em uma unidade harmônica mais inteligível (TENNEY e 
POLANSKY, 1980, p. 205). 

Os dois intervalos tratados na seção anterior e indicados na Figura 4 com 
linhas pontilhadas (sexta menor e quinta justa), estão ambos caracterizados como 
ressonâncias, pela sua posição na série harmônica - a sexta menor como proporção 
8/5 e a quinta justa como proporção 3/2. No entanto, há uma diferença importante 
na localização da potência de 2 (doravante, 2x), que representa o dobramento da 
fundamental da série (no caso, as proporções 8 em 8/5 e 2 em 3/2). A sexta menor 
tem 2x (8 em 8/5) como elemento mais agudo, enquanto a quinta justa como 
elemento mais grave (2 em 3/2). Os intervalos que têm 2x como elemento grave são 
considerados mais estáveis dentro do escopo do Carrossel, pois o arranjo intervalar 
mimetiza a própria estrutura da série harmônica, que tem em sua base justamente 
as primeiras potências de 2 (parciais 1 e 2, ou seja, 20 e 21). Os intervalos que têm 2x 
como elemento agudo apresentam-se, de certa forma, como intervalos “invertidos”, 
em que as séries harmônicas das duas alturas não coincidem, gerando assim maior 
nível de batimento. Essa diferença caracterizará, no presente trabalho, a distinção 
entre ressonâncias diretas (R) e indiretas (I).9 

 
8 O termo atonal aqui é usado apenas no sentido metodológico - ausência de referenciamento a uma 
escala ou modo pré-definido (RAHN, 1980, p. 1). 
9 Há uma clara inspiração, aqui, nos termos consonância direta e consonância indireta, formulados 
por Arnold Schoenberg em um sentido um pouco mais amplo, como “imitações do som fundamental” 
e “imitações das imitações”, respectivamente (ver ARNDT, 2018, p. 96 e 99 e SCHOENBERG, 
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Por exemplo, no caso da sexta menor mi-dó, a série harmônica da altura mi 

inclui os parciais 3 (si) e 5 (sol♯) que formam relações de portamento com a altura 
superior, dó, ou seus parciais (Figura 5a). No caso da quinta justa fá-dó, por outro 
lado, a altura aguda dó e seus parciais encaixam-se perfeitamente na série 
harmônica da fundamental fá, (produzindo quintas ou décimas segundas) 
constituindo assim uma sonoridade com menos batimentos do que a anterior (por 
essa razão, considerado mais simples dentro do escopo do presente trabalho - ver 
Figura 5b). Esse contraste tenderá a se disseminar por todos os parciais 
subsequentes, caracterizando mais ainda a diferença entre os dois sons. Desta forma, 
a progressão da sexta menor para a quinta justa é entendida como um caminho de 
uma sonoridade mais complexa para uma mais simples; e se for conduzida de forma 
parcimoniosa, terá plenamente caracterizada sua função de preparação, prefixação 
ou resolução (Figura 5c). 

 

Figura 5 – Comparação entre parciais das alturas componentes dos intervalos de sexta menor (a), 
onde as linhas indicam relações de portamento entre os parciais dos dois sons envolvidos no 

intervalo, e quinta justa (b), onde as ligaduras indicam interseções. A condução parcimoniosa entre 
eles (c) confere à sexta menor a função de preparação da quinta justa (concepção original do 

presente autor). 

Essa resolução, no entanto, não ocorre a partir de uma escala pré-definida, 
mas apenas pela progressão de tensão decrescente e pela relação de parcimônia.10 A 
resolução de sexta menor para quinta justa poderia se dar de outras formas; por 
exemplo, ao invés do Mi subir para o Fá, chegando ao intervalo Fá-Dó, o dó poderia 
descer para o Si, chegando ao intervalo Mi-Si. Nesse caso, ao invés de configurar uma 
resolução em Fá (indo para Fá-Dó), estaríamos diante de uma inflexão primária do 
modo de mi eólio (indo para Mi-Si). Se incluirmos outras possibilidades dentro dessa 
proposta, encontraremos um rol finito de possíveis progressões sexta menor - quinta 

justa - no caso, quatro, incluindo a resolução nas quintas Fá♯-Dó♯ e Mi♭-Si♭ (Figura 
6). 

Dentro deste escopo, os intervalos são alocados em quatro categorias, de 
acordo com as relações e qualidades intervalares de portamento e ressonância 
envolvidos entre fundamentais e parciais: 

1) Intervalos de ressonância direta (R): intervalos disjuntos em que 2x é 
o elemento mais grave - 8j, 5j, 3M. 

2) Intervalos de ressonância indireta (I): intervalos disjuntos em que 2x é 
o elemento mais agudo ou não está presente - 4j, 6M, 6m, 3m. 

 
1910/2010, cap. XVII). No presente trabalho, o conceito é utilizado de forma bem mais simplificada, 
apenas para caracterizar progressões básicas entre as convencionadas “consonâncias”, levando em 
conta esse último termo também de forma absolutamente circunscrita.  
10 No presente trabalho, será considerada parcimoniosa qualquer progressão que envolva apenas 
prolongamentos e graus conjuntos (tom ou semitom) em suas conexões horizontais, seguindo o 
paradigma de Lester (1982). 
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3) Intervalos dissonantes (D): intervalos disjuntos de proporção 
complexa (envolvendo relações com índices de 7 para cima) - 7m, 7M, 
9m, 9, 5dim, 4aum.11 

4) Intervalos de portamento (P): intervalos conjuntos (no presente 
trabalho, semitom ou tom).12 

 

Figura 6 – Quatro soluções para progressões decrescentes atonais 6m-5j a partir da sexta E-C. 
Cada voz caminha apenas por relações de prolongamento (ligadura) ou portamento (P). 

 

Figura 7 – Seis soluções (não exaustivas) para progressões decrescentes atonais DIR a partir da 
sétima F-E. Cada voz caminha apenas por relações de prolongamento (ligadura) ou portamento (P). 

 

 Figura 8 – Análise dos intervalos envolvidos na progressão harmônica tonal estilizada 
da Figura 4. Os intervalos são marcados pelas vozes envolvidas (S, A, T, B) e classificados no padrão 
P-D-I-R.  Os intervalos são coloridos seguindo essa mesma ordem, onde R é o nível intervalar mais 

relaxado e P o mais tenso harmonicamente. As progressões decrescentes (PI, DI, IR e DR) são 
marcadas com linhas mais espessas. A função D7 acumula o maior pico de tensão harmônica e o 

maior número de resoluções decrescentes na passagem para T. 

A partir dessa perspectiva, são propostas sequências de conduções 
intervalares parcimoniosas atonais, onde há um controle da flutuação harmônica 
semelhante à usada em estruturas do tonalismo, mas sem a necessidade de 
atrelamento a uma escala diatônica pré-definida. Esse tipo de condução será 

 
11 A inclusão de intervalos aumentados e diminutos homófonos a intervalos consonantes como 
intervalos dissonantes - como a quinta aumentada (proporção 11/7), por exemplo, que poderia ser 
lida no sistema 12 EDO (Equal Divisions of the Octave) como sexta menor (proporção 8/5) - é 
plausível em alguns contextos, ainda que a questão em si envolva discussões acústicas e estéticas que 
transcendem o escopo do presente artigo). 
12 A discussão sobre a possível amplitude máxima de um intervalo conjunto também está fora do 
escopo do presente trabalho, que se restringe à poética da obra Variações, onde foi usado o paradigma 
mais tradicional (LESTER, 1982). 
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importante, mais adiante, para a construção do Carrossel. Na Figura 7, por exemplo, 
são fornecidas várias soluções para a progressão decrescente DIR. Cada voz caminha 
por relações de portamento (P) ou prolongamento e os intervalos são 
gradativamente destensionados, fechando assim estruturas cadenciais, de acordo 
com cada caso.13 

Da mesma forma, é possível avaliar as relações intervalares em contextos 
tonais, para verificar os pontos onde a condução linear é mais crítica ou sofre maior 
coerção, seguindo a escala decrescente PDIR, onde os intervalos P são os 
harmonicamente mais tensos e os intervalos R são os mais relaxados. Por exemplo, 
a progressão básica mostrada anteriormente na Figura 4 apresenta o maior número 
de intervalos tensos na função D7, e o maior número de resoluções decrescentes na 
passagem D7-T (o que é esperado no contexto da prática comum). Nesse caso, o 
recurso à análise intervalar (independente de uma referência a uma escala diatônica 
pré-definida) também se aplica ao contexto, onde essa mesma escala é utilizada, sem 
prejuízo da análise final (Figura 8). 

Distinção entre ciclos harmônicos na música tonal e serial e o Carrossel 

Na música serial, o ciclo harmônico é substituído por sequências recorrentes 
de alturas ou intervalos, derivados em algum grau de uma série. É no retorno de 
padrões intervalares, em formas literais ou transformadas, que é constituída então a 
unidade poiética harmônica. 

No discurso tonalista, os procedimentos de superfície, tais como notas 
melódicas, são derivadas de estruturas intervalares baseadas nas relações de 
portamento (tricordes 012, 013, 024); diferente das estruturas harmônicas, mais 
profundas, na qual predominam as relações de ressonância (tricordes 027, 036, 
048). Já no serialismo, as unidades de superfície e estrutura são, via de regra, 
geradas pelo mesmo material intervalar, ou por derivações mais ou menos 
canônicas; daí a preferência, dentro do estilo, por formações cordais híbridas, onde 
as relações de portamento e ressonância estão combinados verticalmente dentro do 
próprio conjunto (tricordes 013, 014, 016 e 026, por exemplo). 

O ciclo harmônico do serialismo tem características diferentes de sua 
contrapartida tonal. As alturas da série são aproveitadas de forma mais isonômica, 
ou seja, a hierarquia entre elas é muito atenuada e, em alguns casos, inexistente. 
Todas as alturas são relacionadas, direta ou indiretamente, à série; a superfície e a 
estrutura se aproximam e se confundem. 

Em 3 Lieder für Sopran, Klarinette und Gitarre, Op.18, por exemplo, Webern 
expõe o material temático através de cinco ocorrências sucessivas da série em sua 
versão original (T0P: <0B58A9341726>), sem nenhuma transformação (Figura 9). O 
período de recorrência da série é flagrantemente irregular: as durações aproximadas 
das entradas, em beats, formam o vetor <5 2,5 2,5 2 2>, sendo que as entradas 
apresentam intersecções e superposições entre si. Ou seja, a delimitação das entradas 
(em todos os casos, diagonal) talvez não seja tão importante quanto a sequência em 
si dos intervalos, incluindo a passagem de retorno à altura ou intervalo inicial.14 

 
13 Dentro da proposta apresentada, cada intervalo tem um número específico e finito de possíveis 
conduções decrescentes (ou crescentes), e cada progressão também tem um número finito de 
soluções. A utilização da enumeração exaustiva dessas possibilidades como ferramenta criativa será 
abordada em trabalhos futuros.  
14 Para uma análise detalhada da obra e das transformações e relações da série com a textura e a 
morfologia, ver Mark Sallmen, 2002/2003. 
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O reaproveitamento de motivos ou elementos fraseológicos fica condicionado 
ao contexto de uso da série. Ou seja, nesse contexto, há um trabalho meticuloso de 
composição, onde os desenhos precisam se combinar perfeitamente com os 
intervalos, para propiciar o efeito estético próprio do estilo; bem diferente do 
funcionamento do tonalismo, onde há um trabalho de adaptação dos elementos 
fraseológicos aos diversos contextos harmônicos, funcionais, através de uso de notas 
de superfície (melódicas) e de alteração dos perfis intervalares. 

Quatro propriedades harmônicas são destacadas aqui, por ocorrerem de 
formas distintas no ciclo harmônico tonal e serial, visando a caracterização da técnica 
do Carrossel: a hierarquização, a periodicidade, a adaptabilidade e a 
concomitância. 

A hierarquização diz respeito à distinção entre superfície e estrutura. No caso 
do discurso tonal, são priorizados os intervalos de portamento na superfície e de 
ressonância na estrutura, enquanto no serialismo os intervalos da série são usados 
indistintamente para gerar elementos cordais, lineares, ou distribuídos por planos 
diversos. 

 
 

 Figura 9 –3 Lieder für Sopran, Klarinette und Gitarre, Op.18 (WEBERN, 1925/1927, 
c. 1-5), realizações da série principal no verso 1 (SALLMEN, 2002/2003, p. 140). 
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A periodicidade diz respeito ao ritmo harmônico, que no caso do discurso 
tonal é relativamente regular (principalmente com relação à estrutura harmônica) e 
atrelado à métrica. No caso do serialismo, a sequência de intervalos da série ocorre 
por sobre a métrica, de forma mais independente e, pela distribuição indiferenciada 
entre vertical e horizontal, o ciclo serial (retorno dos intervalos iniciais) pode ser 
articulado de forma mais rápida ou mais lenta, de acordo com a situação musical. 

A adaptabilidade é uma característica tonal na qual é possível reproduzir o 
mesmo contorno com alturas diferentes, havendo diversas opções de realização 
dentro do mesmo contexto harmônico; utilizando-se de notas melódicas, ou alturas 
da função harmônica em curso, o que é comum na prática tonal. No caso do 
serialismo, dependendo da localização das alturas na série, o contorno intervalar de 
um determinado elemento fraseológico pode ficar bastante condicionado, criando 
assim um trabalho mais estrito, que exige planejamento mais meticuloso em relação 
à distribuição dos intervalos por parte do compositor. 

Finalmente, a concomitância refere-se à concepção tonal na qual o elemento 
poiético é ouvido necessariamente por inteiro, em um bloco temporal integral, ou 
pode se dividir verticalmente. As funções harmônicas tonais (Tônica, Dominante, 
Subdominante), por exemplo, não podem acontecer simultaneamente. Seu 
entendimento sempre é monolítico e sucessivo. No serialismo, por outro lado, 
versões diferentes da série podem ser expostas simultaneamente, ou apresentar 
intersecções verticais. A lógica é mais modular e privilegia os intervalos. 

 
Variações e a proposta do Carrossel 

A peça Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014) foi 
dedicada ao fagotista Aloysio Fagerlande e teve sua estreia em 2014, pela Orquestra 
Sinfônica Nacional da UFF, com regência de Tobias Volkmann, no Centro de Artes 
UFF (MEDEIROS, 2016). No mesmo ano, a peça foi incluída no CD Orquestra 
Sinfônica Nacional da UFF interpreta Compositores de Hoje, da produtora A CASA 
Estúdio, dirigida pelo compositor Sérgio Roberto de Oliveira (OLIVEIRA, 2014). O 
lançamento do CD se deu na Sala Cecília Meireles, em outubro de 2014. 
 Variações foi concebida a partir de alguns pressupostos estéticos, que 
fundamentaram as opções poéticas descritas adiante.  

1. Atematismo – ou seja, a construção de um discurso não direcionado por 
relações temáticas ou motívicas, e de caráter mais processual que formal.  

2. Ecletismo - uso de linguagens harmônicas e rítmicas contrastantes entre 
si e fragmentadas internamente. 

3. Foco na textura e nas cores orquestrais. 
4. Adequação da escrita instrumental para um resultado que não fugisse de 

uma linguagem mais tradicional (técnicas de emissão e produção de som 
usadas na prática diária das orquestras em geral), incluindo aí o sistema 
cromático (12 EDO) e o uso de timbres e gestos tradicionais. 

5. Unidade poiética e estrutural fortes, visando uma comunicabilidade em 
nível mais profundo que imediato, sustentada, principalmente, pelo 
planejamento harmônico, formal e textural.15 

 
15 O planejamento formal de Variações é baseado no conceito de Quadro (KRAUSS, 1985, p. 8-22) 
complementar ao uso do Carrossel, e será abordado em trabalhos posteriores. 
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O Carrossel em si é constituído como uma sequência cíclica de sonoridades 
harmônicas, chamadas doravante de funções16 (normalmente, conjuntos de 4 a 8 
alturas), conectadas por relações parcimoniosas, formando tanto uma série de 
sonâncias quanto uma série de alturas, uma vez que cada uma das linhas horizontais 
(resultantes da condução das sonâncias) é continuada em outra “voz” na retomada 
do ciclo, formando assim uma estrutura espiral infinita. No caso da peça Variações 
para fagote e orquestra, são utilizados 12 tetracordes básicos, o que gera uma série 
cíclica de 41 alturas (desconsiderando-se eventuais prolongamentos), que são 
apresentadas de forma fixa em toda a obra, sem sofrer nenhuma operação canônica 
(transposição, inversão, retrogradação). Nesse sentido, diferenciando-se 
radicalmente da prática serialista (Figura 10). 

 

Figura 10 - Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014), Carrossel. a) 
Progressão de 12 tetracordes (notas brancas) com alturas de coloração (notas pretas) e rótulos de 

funções (ALA).  b) Série implícita de 41 cromas, derivada da progressão decorrente da conexão 
entre as linhas (L4 a L1). São indicados, para cada altura, os rótulos de função. Algumas alturas são 

prolongadas entre funções consecutivas. Colchetes e ligaduras indicam relações de gap-fill no 
desenvolvimento linear. Alguns gaps são compensados em vozes complementares (cabeças de notas 

pequenas). 

A organização do Carrossel tem caráter hierárquico. As alturas estruturais, em 
notas brancas, constituem ao mesmo tempo um repertório de conduções lineares 
(adjacências horizontais) e de combinações harmônicas (adjacências verticais). Por 
exemplo, a altura Dó, dentro do núcleo estrutural, tem três ocorrências - nas funções 
A, F e L (Figura 10a). Nas progressões A-B e L-A, ela é conduzida linearmente para a 

altura Ré. Na progressão F-G, por outro lado, ela é conduzida para a altura Ré♭. Ou 
seja, no tecido harmônico da obra Variações, todas as alturas Dó serão conduzidas 

invariavelmente para Ré ou Ré♭, sendo excluídas, dessa forma, qualquer condução 

 
16 As funções, no sentido riemanniano, ocorrem em um espaço cromático (sem equivalência de oitava 
ou intervalar). Aqui, o sentido é alargado, pois há uma seleção de alturas, por adjacência vertical, mas 
o resultado sonoro de uma função do Carrossel pode, a cada ocorrência, chegar a acordes ou texturas 
harmônicas com fundamentais e sentidos tonais bem diferentes. Por exemplo, a função A (conjunto 
<0972>) pode gerar seleções em p-space que resultam tanto em fôrmas com fundamental Dó ([0 7 
9], por exemplo), quanto Sol ([7 14 21]) ou Ré ([2 7 9]), seguindo o modelo da Teoria dos Conjuntos. 
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linear de Dó para Si ou Si♭. Já a altura Fá♯ aparece em quatro funções (D, E, H, L), 

caminhando linearmente para Fá♮ em 75% dos casos. Na ocorrência da função L, o 

Fá♯ será conduzido para uma altura de coloração, o Mi (nota preta na função B), ou 
possivelmente a nota Sol da Função A, dependendo do registro das alturas. Todas as 
outras alturas recebem tratamento semelhante, sendo atribuídas conduções 
específicas a cada uma. Nesse sentido, o Carrossel funciona como uma rede restritiva 
de conduções, semelhante a um modo tonal, como foi mostrado nas Figuras 1b, 3 e 
4, mas com dimensões extras e condicionadas, uma vez que cada altura tem um perfil 
próprio de conduções e um número específico de ocorrências a cada ciclo, cujas 
progressões acontecem sempre atreladas a um conjunto  específico de alturas. 

O Carrossel constitui também, nesse sentido, um repertório pré-definido de 
fôrmas e intervalos harmônicos, que terão probabilidades específicas de ocorrência 
durante a peça. Serão esses elementos que criarão a ambiência harmônica ou estética 
desejada. 

As alturas de coloração (Figura 10a, notas pretas) têm relação de ressonância 
com suas alturas verticalmente contíguas e servem apenas como suporte acústico em 
determinados momentos da obra, cadenciais ou puramente tímbricos. Não são 
tratadas na obra com a mesma consistência das alturas dos tetracordes estruturais 
no aspecto linear. Funcionam apenas como complementos das sonâncias. 

 

 

Figura 11 - Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014), Carrossel: matriz 
de transição das conduções parcimoniosas de alturas individuais. 

Considerando essa dimensão probabilística, é possível pensar o Carrossel 
como uma cadeia de Markov, uma vez que a cada giro do ciclo de funções, um número 
estatisticamente consistente das mesmas progressões lineares ocorrerá. No caso de 

Variações, é justamente o passo de Fá♯ para Fá♮ que prevalece - com três ocorrências. 
Seis progressões lineares têm duas ocorrências: Si♭-Dó, Dó-Ré, Fá-Mi, Sol-Fá♯, Lá♭-
Sol e Si-Si♭ (Figura 11). Outras conduções têm uma ou nenhuma ocorrência. Desta 
forma, durante a peça algumas polarizações e centricidades são estabelecidas, sem a 
necessidade de recorrer a uma escala ou modo específico. 
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 A matriz de transição de Variações tem uma distribuição específica, que 
abrange quatro níveis (0, 1, 2 ou 3 ocorrências). Em outras obras, várias 
experimentações e avaliações de resultados levaram a matrizes mais homogêneas ou 
amorfas (todos os intervalos de portamento com o mesmo número de ocorrências, 
por exemplo) ou a matrizes mais direcionadas (com maior número de intervalos, e 
distribuição mais assimétrica de ocorrências entre eles). O aspecto da distribuição 
probabilística interna do Carrossel no planejamento composicional é uma das 
características mais importantes da proposta.17 
 

 

Figura 12 - Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014), Carrossel em 
versão espiralada, ilustrando seu caráter cíclico. As alturas foram coloridas de acordo com o ciclo de 
quintas e seu impacto na orquestração: cores quentes (amarelo, laranja, vermelho) indicam regiões 

com sustenidos, e as frias (verde, azuis, roxo) regiões com bemóis. 

No aspecto vertical, as adjacências se dão pelos intervalos de ressonância 
entre vozes contíguas, com seleção de intervalos, tricordes ou tetracordes. Para 

 
17 Há outros aspectos poiéticos interessantes na distribuição das alturas, como por exemplo a criação 
de áreas tonais distintas dentro do escopo do Carrossel, com centros bem definidos, fazendo com que 
o modo resultante seja caracterizado por uma oscilação constante entre pólos concorrentes - é o caso 
de Tríptico, para violino, clarone e piano, do presente autor (GENTIL-NUNES, 2014/2015). Uma 
outra possibilidade é o uso intertextual de progressões harmônicas de obras pré-existentes, 
incorporando estéticas específicas ou misturando estéticas aparentemente incompatíveis para criar 
ambientes harmônicos originais, caso de Não Fosse Isso…, para canto e ensemble (GENTIL-NUNES, 
2014), onde foram fundidas progressões harmônicas de canções de Gilberto Gil e dos Rolling Stones, 
além de harmonias originais, com escolhas motivadas por referências explícitas embutidas nos 
poemas de Paulo Leminski. De fato, a técnica do Carrossel vem sendo usada pelo presente autor em 
inúmeras obras, desde 1988, com a obra Música do Imbuí, para flauta e orquestra (GENTIL-NUNES, 
1988/2003). Uma revisão diacrônica do uso da técnica será apresentada em trabalhos futuros. 



Ciclos harmônicos e a técnica do Carrossel 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 54 
 

 

formações cordais mais extensas, é possível combinar verticalmente funções 
contíguas, uma vez que elas sempre estarão em posição relativa de portamento - ou 
seja, terão um encaixe vertical plausível, formando sétimas ou nonas com as notas 
do conjunto em posição inferior (nesse caso, é importante manter a inteligibilidade 
de cada fôrma, através da distribuição distinta dos registros, para manter a 
integridade estésica do Carrossel). 

A característica espiralada da estrutura do Carrossel (Figura 12) produz uma 
série de 41 alturas que, consideradas as relações de portamento, incorre 
necessariamente em um desenho unilateral; no caso das Variações, ascendente, o 
que se coloca em contraposição às Urlinien da teoria schenkeriana. A estrutura linear 
é composta por relações de portamento e eventuais nós (indicados por colchetes na 
Figura 10b), provocados por estruturas gap-fill, de terças ou quartas, com 
preenchimentos imediatos (indicados por ligaduras na Figura 10b). A característica 
ascendente é particular da obra, sendo possível arranjos descendentes e até em 
movimentos contrários, formando outras topologias. 

Quadro 1 – Análise dos intervalos envolvidos na progressão harmônica do Carrossel de Variações. 
São indicados apenas os intervalos adjacentes entre as quatro partes envolvidas (1, 2, 3 e 4), uma vez 

que serão os intervalos utilizados com a maior frequência de ocorrências.  Os intervalos são 
classificados no padrão R-I-D-P e coloridos seguindo essa mesma ordem, onde R é o nível 

intervalar mais relaxado e P o mais tenso harmonicamente. As progressões decrescentes (IR, DI, 
PI, PD, DR e suas combinações) são marcadas com linhas mais espessas. 

 A B C D E F G H I J K L A 

1-2 R D R D D I R R I I I D D 

2-3 D R R D I D I P D R R 

3-4 I R R D R R D I R I I D I 

 
 

À medida em que a espiral se desenvolve, os conjuntos tenderão, a cada giro 
do Carrossel, a assumir novos arranjos verticais, com as alturas de cada tricorde se 
revezando nos registros, o que contribui para a riqueza harmônica e compensa, em 
parte, a ausência das transformações canônicas (transposição e inversão, por 
exemplo). 

No desenvolvimento desses arranjos, as qualidades intervalares R e I podem 
eventualmente sofrer permutação, enquanto os intervalos D estarão sempre 
preservados, uma vez que não são afetados qualitativamente pelo ordenamento 
vertical. De qualquer maneira, haverá sempre a prevalência dos intervalos verticais 
formados por vozes adjacentes. A estrutura de tensionamentos e resoluções em cada 
ciclo apresentará, assim, uma estabilidade topográfica constante em termos da 
distribuição de dissonâncias e consonâncias (Quadro 1). 

Na aplicação do Carrossel à escrita instrumental, células adjacentes podem 
ser aproveitadas, horizontal e verticalmente, de forma que a mesma seleção pode 
originar superfícies diferenciadas e, ao mesmo tempo, relacionadas entre si pela 
ordem de alturas e intervalos. Uma mesma seleção pode originar uma parte 
instrumental monofônica, um bloco ou uma harmonia arpejada, como é 
exemplificado na Figura 13. No caso, foram selecionadas as alturas das vozes 3 e 4, 
funções A  G (Figura 13a). Em alguns momentos, funções adjacentes são tratadas 
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como segmentações de série (por exemplo, nas cifras AB e CD, Figura 13b e 13c), 
aproveitando a proximidade horizontal e vertical entre as cromas envolvidas. A 
sequência de funções é respeitada, e há o uso eventual de notas melódicas - apojatura 
forte e fraca (AP ou APF), bordadura (B) e nota de passagem (P), indicadas na Figura 
por cifras inscritas em quadrados. O ritmo harmônico é variável, sendo que em 
alguns trechos, uma função é sustentada por mais tempo, sendo depois seguida de 
uma sequência mais acelerada. É o caso do exemplo da Figura 13c, onde o conjunto 
AB dura quatro tempos e as funções seguintes duram meio tempo. 

 

 

Figura 13 - Exemplos básico de uso de uma mesma seleção do Carrossel de Variações (funções A 
 G, partes 3 e 4), para a produção de superfícies distintas. a) Parte instrumental monofônica. b) 

Bloco. c) Harmonia arpejada. 

A questão do ritmo harmônico na Figura 13c levanta um aspecto importante 
da técnica. O prolongamento das alturas Dó-Lá-Ré (funções AB), com a quinta justa 

destacada e com o uso da bordadura (Si♭), cria uma área com centro na altura Ré, 
com uma possível interpretação como modo de Ré Eólio ou Ré Menor Natural. A 
sequência das funções C a G já não apresenta uma centricidade tão clara, pela maior 
velocidade com que é apresentada. Na Figura 13b, por outro lado, as funções AB são 
rapidamente articuladas, e há um prolongamento maior das funções C  E, que se 
situam em uma outra área tonal - poderiam ser interpretadas, por exemplo, como 

um trecho em Dó♯ Dórico. Caso a seleção se estabelecesse a partir da linha 4 (Figura 
13a, linha inferior da estrutura principal, funções AL), por exemplo, seria possível 
encontrar estruturas dodecafônicas, uma vez que ela forma a série dodecafônica 
<0241653879BA>. É o que acontece, de fato, em Variações, na entrada do fagote 
solista (Figura 14). Ele articula sucessivamente as vozes 4, 3 e 2 da estrutura 
principal, integralmente, iniciando com a série indicada anteriormente, que irá 
reaparecer na peça periodicamente, não como estrutura fundamental, mas apenas 
como um dos elementos constituintes da trama, criando pequenas áreas 
dodecafônicas eventuais. Dependendo do contexto harmônico, essa mesma série 
pode assumir também inflexões ora modais ora tonais, sempre derivadas das 
combinações das simultaneidades das alturas de cada função. 
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Figura 14 - Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014), entrada do fagote 
solista (c. 8-12), com indicações das linhas 4, 3 e 2, aproveitadas horizontalmente. 

A dimensão pós-moderna e eclética é fundamentada, assim, pela mistura de 
elementos cêntricos e acêntricos, mas com uma estrutura subjacente forte. 
 

Três exemplos do uso do Carrossel em Variações 

Finalizando a apresentação da técnica, três exemplos tirados da própria obra 
são fornecidos. 

Os exemplos são baseados na mesma progressão (funções F-G-H-I), mas 
realizadas de forma diferente, tanto em relação à textura quanto ao ritmo harmônico. 
Essas distinções resultam em diferentes superfícies, que mantém, no entanto, uma 
vinculação forte a partir da cor harmônica. 

O primeiro exemplo (Figura 15) refere-se a uma seção com distribuição 
fragmentada de elementos, que finaliza um grande trecho de desenvolvimento 
motívico. Há uma série de ocorrências de células com perfil rítmico trocaico (forte-
fraco, ou [10]), alternadas com blocos sustentados de acordes carregados (6 ou mais 
notas), onde funções adjacentes são superpostas. Esse trecho ocorre em andamento 

rápido (♩ = 144), de forma que a passagem dura aproximadamente seis segundos, 
com distribuição, respectivamente de 2/2/4/4 tempos. Com essa velocidade de 
articulação, não é possível apreender o contexto relacional das funções entre si, e o 
resultado estético se torna bastante atonal ou, pelo menos, acêntrico. 

O segundo exemplo (Figuras 16 e 17) acontece em uma seção anterior, mais 
substantiva, em que é estabelecido um novo material temático, que cita o estilo de 
trilhas de videogames japoneses, com textura de melodia acompanhada (ainda que 
com contracantos muito ativos, tendendo a configurar uma polifonia acompanhada). 
Nesse trecho, o pulso é muito marcado e o discurso é bem mais tradicional, sendo o 
ritmo harmônico atrelado à métrica regular (compasso quaternário simples), ou seja, 
as funções progridem nos tempos fortes dos compassos.  
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Figura 15 – Variações para fagote e orquestra, op. 43, excerto (GENTIL-NUNES, 2014, c. 253-
256). Uso das funções F, G, H e I com ritmo harmônico rápido (estética atonal). 
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Figura 16 - Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014), excerto (c. 168-
188). Uso das funções F, G, e H com ritmo harmônico moderado (estética tonal). 
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Figura 17 - Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014), excerto (c. 189-
199). Uso da função I com ritmo harmônico moderado (estética tonal). 

 

Nesse caso, mesmo o tempo sendo idêntico ao exemplo anterior (♩ = 144), a 
duração de cada função é muito maior (respectivamente, 44/24/16/24 tempos). 
Assim, é possível perceber com clareza a propriedade estética de cada acorde, bem 
como a relação com o acorde anterior e posterior, quando é o caso. O discurso se 
aproxima de uma lógica tonal, ainda que estendida. 

O terceiro e último exemplo (Figura 18) representa um momento anterior, 
próximo ao início da peça, quando a primeira seção é finalizada e há um 
distensionamento gradual, de caráter cadencial - com prolongamento das harmonias 
e alargamento rítmico e formal. É evocada uma estética impressionista, com 
destaque para a harpa e uma escrita orquestral mais diluída e amorfa. O andamento 
é bem mais lento agora (♩ = 48), e as funções duram 20/5/20/10 tempos, 
respectivamente. Essas durações, considerados tanto o andamento quanto o número 
de tempos, se tornam muito mais extensas que as dos exemplos anteriores, fazendo 
com que cada função se estabeleça como uma grande área tonal independente, onde 
a estrutura intervalar se consolida em um contexto modal. Desta forma, temos 

quatro modos bem caracterizados: Fá Eólio, Sol♯ Menor Natural, Mi Lídio e o modo 

misto (Lídio/Mixolídio) de Mi♭. 
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Figura 18 - Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014), excerto (c. 17-28). 
Uso das funções F, G, H e I com ritmo harmônico lento (estética modal). 
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Conclusões 

A técnica do Carrossel é uma abordagem muito pessoal e fundamentada em 
valores estéticos e artísticos próprios do presente autor. A proposta inclui uma 
postura de alheamento intencional a certos dilemas ou dogmas que pertencem a 
outras comunidades artísticas (como, por exemplo, a questão da harmonia de 
fundamentação acústica versus harmonia serial ou algorítmica, muito central para 
discussões da música de concerto), como uma forma de resolver influências pessoais 
múltiplas e inconciliáveis (entre a música concerto, as músicas brasileiras e 
americanas, incluindo a cultura pop, por exemplo). 

Quadro 2 – Comparação entre características do discurso tonal, serial e a hibridização das técnicas 
na proposta do Carrossel. 

 

Dentro do escopo apresentado, verificamos que o Carrossel estabelece uma 
combinação de características do discurso tonal e serial, em termos poiéticos 
(Quadro 1).  

Em termos da Hierarquização e das Operações de Derivação, o Carrossel se 
aproxima de uma prática de organização tonal, por considerar as características 
acústicas dos intervalos e por permitir a utilização de contornos de altura flexíveis, 
onde notas podem ser reais ou melódicas e os elementos formais se adaptam a 
contextos harmônicos circunstanciais. 

 Considerando a Periodicidade e a Concomitância, o Carrossel se mostra 
semelhante à prática serial, por não ter compromisso necessário de articulação das 
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estruturas harmônicas com a métrica. Ou seja, estas são determinadas 
dinamicamente, como um dos elementos de construção direta do discurso e passível 
de variações no nível da articulação de superfície. Além disso, as estruturas são 
combináveis verticalmente, o que dá a elas um status mais próximo dos conjuntos da 
Set Theory do que propriamente de harmonias, no sentido da prática comum. 

Em termos estésicos, ele permite a articulação de superfícies harmônicas com 
aparências diversas (as questões rítmicas, formais e tímbricas articuladas em 
conjunto com o Carrossel estarão incluídas em trabalhos futuros): discursos seriais, 
dodecafônicos, atonais, tonais e modais, que são gerados a partir da mesma estrutura 
poiética básica. 

Finalmente, o conceito embutido no Carrossel, como organização horizontal 
por adjacência e vertical por combinatorialidade, pode ser adaptado para a aplicação 
a outros aspectos criativos, tais como o ritmo e o timbre. Esses experimentos 
composicionais têm sido levados a cabo pelo presente autor, em peças com outras 
propostas estéticas, e serão abordados em trabalho futuros. 
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