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Resumo: Este trabalho tem como objetivo a realização do planejamento composicional do primeiro 
movimento de Cinco Mulheres, para flauta, oboé e fagote, utilizando como procedimento 
metodológico a modelagem sistêmica do Prelúdio n.1, para piano, de Claudio Santoro (1919-1989). A 
modelagem sistêmica (MORAES, PITOMBEIRA, LIMA, CASTRO-LIMA, MESQUITA, OLIVEIRA, 
SILVA, USAI e KÜHN, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) é uma metodologia através da qual se 
propõe um sistema composicional hipotético a partir de estratégias analíticas, nas quais se identificam 
objetos e relações de uma determinada obra. No caso específico do Prelúdio n.1, utilizaremos a análise 
harmônica, melódica e formal em níveis micro e macroestrutural a fim de produzir uma série de 
diagramas e declarações formalizadas sobre a obra de Santoro. Como resultado desta pesquisa, 
podemos enumerar: a proposição de um modelo sistêmico para o Prelúdio n.1, de Santoro, o que nos 
permitiu uma maior compreensão do funcionamento estrutural da obra e, além disso, a criação de 
uma obra original que, apesar de seu contraste estético com o modelo, apresenta, com esse, 
similaridade em níveis arquetípicos. Um resultado adicional à pesquisa foi a proposição de doze novas 
operações neoriemannianas encapsuladas. 

Palavras-chave: Modelagem sistêmica. Sistemas composicionais. Planejamento composicional. 

Introdução 

Este trabalho examina o planejamento composicional de uma obra para trio 
de madeiras, partindo do Prelúdio n.1 para piano de Claudio Santoro. Essa é a 
primeira peça da coleção de 12 Prelúdios compostos entre 1957 e 1958. Essa obra será 
submetida a um procedimento de modelagem sistêmica com a finalidade de produzir 
um modelo que descreva a obra sob o ponto de vista das inter-relações harmônicas e 
melódicas entre seus componentes. 

Inicialmente, definiremos os conceitos básicos que dão suporte teórico a este 
estudo: modelagem sistêmica, sistemas composicionais, intertextualidade, teoria 
dos conjuntos de classes de notas e teoria neorriemanniana. Em seguida, 
realizaremos uma análise do intertexto (Prelúdio n.1), sob as perspectivas das 
relações harmônicas e dos gestos melódicos. Essa modelagem sistêmica nos 
permitirá propor um sistema composicional hipotético, que teria dado origem ao 
intertexto. Tomando esse sistema como diretriz, foi planejada uma obra para trio de 
madeiras (flauta, oboé e fagote). 

 
1 Este trabalho foi apresentado no 15º Colóquio de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 
Música (PPGM) da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e é associado 
ao projeto de pesquisa “Modelagem sistêmica a partir de gestos harmônico-melódicos de pequenas 
peças brasileiras”, vinculado ao PPGM/UFRJ e coordenado pelo Prof. Liduino Pitombeira. 
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Referenciais teóricos 

A modelagem sistêmica é uma convergência da teoria da intertextualidade 
(KRISTEVA, 1969 e 2005, KLEIN, 2005, KORSYN, 1991) com a teoria dos sistemas 
composicionais (LIMA e PITOMBEIRA, 2010) e é viabilizada em três etapas. Na 
primeira etapa, que denominamos seleção paramétrica, os parâmetros musicais a 
serem examinados (altura, ritmo, dinâmica, contorno etc.) são escolhidos, partindo 
de uma análise prospectiva da obra original. Devemos salientar que, nessa etapa, os 
parâmetros não selecionados passam a ser desconsiderados. A segunda etapa é o 
núcleo analítico, no qual se identificam as relações entre os objetos, tomando como 
referência os parâmetros selecionados. Nessa etapa, ferramentas analíticas 
tradicionais tais como análise harmônica, análise textural, análise formal, análise de 
contorno, entre outras, são utilizadas concomitantemente a novas propostas de 
observação. Na última etapa, denominada generalização paramétrica (CASTRO-
LIMA e PITOMBEIRA, 2015, 2016), desprezamos os valores particulares dos objetos 
e nos concentramos unicamente nas relações entre eles.  

 

 

Figura 1 - Operações cromáticas a partir de uma tríade em modo maior. 

O resultado dessa metodologia é um sistema composicional2 hipotético, isto 
é, que não foi necessariamente articulado conscientemente pelo compositor da obra 
original e que pode ser expresso nos seguintes formatos: (1) quadro de definições, (2) 
conjunto de diagramas e/ou (3) algoritmo computacional. Através desses formatos, 
são declaradas diretrizes gerais e específicas sobre a proposição de novos materiais e 
objetos e suas inter-relações. Uma vez que o sistema composicional tenha sido 

 
2 Flávio Lima (2011:62) propõe que um sistema composicional é “um conjunto de diretrizes, formando 
um todo coerente, que coordenam a utilização e interconexão de parâmetros musicais, com o 
propósito de produzir obras musicais”. Do ponto de vista genérico, Klir (1991:4-5) define sistema 
como “um conjunto ou arranjo de coisas relacionadas ou conectadas de tal maneira a formar uma 
unidade ou todo orgânico”. Meadows (2008:11), por sua vez, incorpora a noção de função à definição 
de Klir. 
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proposto, passa-se ao planejamento composicional, o qual também é constituído de 
três etapas. Na primeira etapa, denominada particularização, os valores dos 
parâmetros são particularizados, com base nas definições declaradas no sistema 
composicional modelado. Em seguida, na segunda etapa —aplicação —, esses valores 
são aplicados no contexto musical, em termos de registro e extensão instrumental. 
Por último, realiza-se a complementação paramétrica, ou seja, parâmetros não 
apontados no sistema composicional são livremente escolhidos pelo compositor. A 
decorrência dessa metodologia é o que se pode denominar de estrutura bruta, que 
passa a ser depurada pelo compositor com elementos suplementares, tais como notas 
adicionais, agógica, ajustes idiomáticos etc. 

 

Figura 2 - Operações cromáticas a partir de uma tríade em modo menor. 

Com relação à intertextualidade, Kristeva (1969, 1980) afirma que todo texto 
é “um mosaico de citações”. No âmbito da música, são fundamentais os trabalhos de 
Klein (2005), Korsyn (1991) e Straus (1990). Esses dois últimos, inspirados em 
Bloom (2002), propõem uma série de ferramentas, denominadas proporções 
revisionárias, que permitem alterar um intertexto em diversos níveis de 
profundidade.  

Com relação à teoria neorriemanniana, utilizaremos a taxonomia das funções 
harmônicas, segundo David Kopp (2002) e, adicionalmente, proporemos doze novas 
funções como resultado do encapsulamento de algumas operações propostas por 
Kopp. Em seu livro Chromatic Transformations in Nineteenth-Century Music, Kopp 
apresenta 13 transformações operacionais cromáticas que esgotam as possíveis 
conexões entre duas tríades, mantendo 3 notas em comum (identidade), 2 
(mediantes diatônicas) ou 1 (mediantes cromáticas conjuntas). Entretanto, a 
conexão de duas tríades sem a manutenção de notas comuns (mediantes cromáticas 
disjuntas) só é viável através do uso de duas operações consecutivas. Sendo assim, 
propomos doze novas operações encapsuladas G, g, T, t, N+, N-, n+, n-, L+, L-, l+ e 
l-. As operações G e g relacionam duas tríades, sem notas comuns entre elas, cujas 
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fundamentais são separadas por um intervalo de terça maior e menor, 
respectivamente, com mudança de modo.3 As operações T e t relacionam duas tríades 
separadas por um intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta, T conduzindo 
a um acorde no modo maior e t a um modo menor.  As operações N+, N-, n+ e n- 
relacionam tríades, sem notas comuns, cuja fundamentais se distanciam pelo 
intervalo de uma segunda menor, ascendente ou descendente.4 As operações L+, L-, 
l+ e l- relacionam tríades, sem notas comuns, cuja fundamentais se distanciam pelo 
intervalo de uma segunda maior, ascendente ou descendente.5 Para diferenciar esse 
novo sistema taxonômico que surge pelo encapsulamento de funções propostas por 
Kopp e que abrange as relações disjuntas (sem notas em comum entre os acordes 
cotejados), o nomeamos de Kopp-KUPP.6 A Figura 1 apresenta todas as relações de 
Kopp (em vermelho) e as novas operações (em verde), partindo de um acorde no 
modo maior e a Figura 2, partindo de um acorde no modo menor. 

Metodologia 

Utilizamos nesse trabalho uma metodologia composta por duas etapas 
distintas: modelagem sistêmica e planejamento composicional. A modelagem 
sistêmica consiste na análise do intertexto objetivando compreender a estrutura 
profunda da peça, obtendo como resultado um sistema composicional. Essa 
metodologia consiste de três fases: seleção paramétrica, análise e generalização 
paramétrica. Na primeira fase, escolheremos os parâmetros que serão modelados. 
No caso específico do Prelúdio n. 1, dois parâmetros serão selecionados: o parâmetro 
altura, em sua dimensão vertical (harmonia) e horizontal (contorno), e o parâmetro 
duração. A segunda fase, a análise propriamente dita, a qual será examinada em 
detalhes na próxima seção, descreve o perfil da obra (objetos e relações).7 Na terceira 
fase, generalização paramétrica, os objetos são desconsiderados e o foco se concentra 
nas suas inter-relações.8 Essa metodologia resulta na proposição de um sistema 
composicional que teria hipoteticamente dado origem à obra original. Uma série de 
declarações que expressam a estrutura arquetípica da obra constituem esse sistema.9  

 

 

 
3 Cohn (2012, p. 31) cita a operação H, que é correspondente à nossa operação G. Optamos pela 
denominação G, em virtude de sua alta recorrência em obras do compositor Carlo Gesualdo (1566-
1613). Em sua obra Moro, lasso, al mio duolo, podemos verificar o encadeamento entre os dois 
primeiros acordes Dó# maior e Lá menor, os quais se relacionam pela operação G. 
4 A letra N se inspira no acorde Napolitano da harmonia tradicional, um acorde nativo no modo 
menor, que é obtido pelo abaixamento da fundamental o segundo grau diminuto. Vale salientar que 
no sistema de operações PK, desenvolvido por Almada (2017) para aplicação em tétrades, o N tem 
outro significado. 
5 O L se inspira no modo medieval Lídio, cujas seis primeiras notas são obtidas ao combinarmos o I 

grau maior com o II grau maior (Dó-Ré-Mi-Fá♯-Sol-Lá). 
6 KUPP se refere às iniciais dos autores Kühn, Usai, Pascale e Pitombeira. 
7 É possível identificar uma certa gradação nos objetos. Tomemos como a análise de um trecho sob a 
perspectiva do parâmetro. Na superfície, temos notas (classes de notas com registros específicos). 
Afastando-se da superfície, temos as classes de notas que já se constituem em uma primeira abstração, 
uma vez que abstraem o registro. Por último, temos uma categoria ainda mais abstrata – as classes de 
conjuntos. Essas classes e suas inter-relações integram o que chamamos de perfil composicional.  
8 Como veremos em outros trabalhos (PITOMBEIRA, 2017) é possível utilizar concomitantemente 
perfis e modelos durante o planejamento composicional. 
9 Um sistema também pode ser expresso sob a forma de um algoritmo computacional. 
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A segunda etapa, ou seja, o planejamento composicional, também é composta 
por três fases. Na primeira fase, a particularização, é realizado o procedimento 
inverso da terceira fase da etapa anterior (generalização), ou seja, são agregados 
novos objetos específicos às relações observadas e declaradas pelo sistema 
composicional. Na segunda fase, ocorre a aplicação, em que esses novos objetos são 
distribuídos no texto musical, se observando as particularidades de registro e 
extensão dos instrumentos para os quais a nova composição está sendo escrita.10 Por 
último, na terceira fase, denominada complementação, os parâmetros não 
declarados no sistema são acrescentados. Especificamente no caso do Prelúdio n.1, 
o sistema tratará unicamente dos parâmetros altura, tanto em sua dimensão 
harmônica, quanto melódica, e ritmo, no aspecto de duração.11 Dessa forma, 
dinâmicas, articulações etc. serão acrescentados livremente pelo compositor na fase 
final de complementação. 

 

Figura 3 - Prelúdio n.1 de Claudio Santoro (1957/2008). 

Essa metodologia, como já observado em outros trabalhos,12 promove o 
esvaziamento estético do intertexto com relação à nova obra. Portanto, pode-se dizer 
que a nova composição apresentará uma intertextualidade abstrata com a obra 
original, visto que não necessariamente apresentará uma semelhança perceptível ao 
ouvinte, a menos que isso seja desejado pelo compositor – somente sua estrutura em 
nível profundo será reflexo da peça analisada. 
  

 
10 Essa fase é particularmente imprescindível quando os objetos são abstrações de parâmetros 
superficiais, como ocorre no caso de contornos, partições e eixos inversivos, por exemplo, uma vez 
que esses devem ser associados, nessa fase, às alturas, durações e dinâmicas.  
11 Assim como o parâmetro altura tem duas dimensões (harmônica e melódica), o parâmetro ritmo 
também pode ser categorizado em seus dois aspectos: duração e ponto de ataque. 
12 Conforme se pode verificar na bibliografia. 
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Análise do Prelúdio n.1 

Realizaremos uma análise do Prelúdio n. 1, de Claudio Santoro, cuja partitura 
é mostrada na Figura 3, em termos de forma e relações harmônicas. Em seguida, 
faremos uma análise detalhada dos gestos e de suas inter-relações em uma 
perspectiva dos parâmetros altura e ritmo. 
 

Tabela 1 - Divisão formal do Prelúdio n.1 de Santoro. 

Compasso Seção 

01—07 A 

08—23 A’ 

24—31 Coda 

 
 

A peça pode ser dividida em três seções, rotuladas A, A’ e Coda. O critério para 
classificação dessas seções é a similaridade dos gestos melódicos. Em outras 
palavras, os critérios que diferenciam a seções A da seção A’ são variações melódicas 
utilizadas pelo compositor no uso recorrente do material presente na seção inicial. A 
Tabela 1 mostra as seções da obra.  

Utilizando as operações neorriemannianas como ferramenta para a análise 
das relações harmônicas, podemos generalizá-las posteriormente e acrescentar 
novos acordes mantendo as mesmas relações utilizadas por Santoro, apenas 
desconsiderando os sinais utilizados no intertexto, ou seja, a operação F+ teve o sinal 
+ desconsiderado, podendo ser utilizada tanto como F+ ou F-. A Tabela 2 nos mostra 
os acordes utilizados por Santoro (coluna 1, acorde de origem, e coluna 3, acorde de 
destino) e suas respectivas operações (coluna 2). As operações generalizadas são 
mostradas na coluna 4.  

Os gestos melódicos (Figura 4) foram analisados através do uso de dois 
parâmetros: altura e ritmo. Os gestos foram segmentados e nomeados (x, y, z, t e w) 
utilizando a teoria dos conjuntos de classes de notas (Straus, 2013) como ferramenta 
para a análise das inter-relações de altura presentes entre os gestos. 

A Tabela 3 apresenta as inter-relações entre os gestos. Todo o conteúdo de 
classe de alturas está contido em apenas três nonacordes distintos, o que possibilitou 
a fragmentação em conjuntos menores até obtermos apenas um intervalo como é o 
caso do gesto z1. As durações tiveram os valores relacionados às figuras como pode 
ser observado na Tabela 4, o que permitiu que todo o conteúdo rítmico fosse 
proveniente da combinação de apenas três valores distintos e do algarismo “0” que 
significa uma pausa de duração indefinida. 

Em seguida, os gestos foram associados à estrutura formal do Prelúdio n.1. 
Podemos observar os elementos que constituem as frases e suas variações (Tabela 5). 
A estrutura foi generalizada em seguida, ao desconsiderarmos as durações 
específicas que delimitam as frases na obra original (Tabela 6).  

Todo o conteúdo de alturas e rítmico foi generalizado (Tabela 7). Os gestos 
podem ser concebidos a partir da escolha de três superconjuntos distintos que são 
fragmentados sucessivamente até produzirem o intervalo mais simples possível. O 
conteúdo rítmico foi desassociado aos valores e agora qualquer figura pode ser 
utilizada (Tabela 8). 
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Tabela 2 - Análise e Generalização das Operações Harmônicas. 
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Tabela 3 - Conteúdo de altura e de duração dos gestos. 

 

 

Tabela 4 - Nomenclatura para os valores rítmicos e conjuntos.  

 

 

Tabela 5 - Estrutura dos gestos presente na forma do Prelúdio n.1. 
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Tabela 6 - Estrutura generalizada. 

 
 

Tabela 7 - Gestos generalizados. 

 
 

Tabela 8 - Valores rítmicos generalizados. 
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Sistema composicional 

 Após a análise do Prelúdio n°1, propomos o sistema composicional mostrado 
na Tabela 9 e suas respectivas definições.  
 

Tabela 9 -. Sistema composicional hipotético para o Prelúdio n°1 

DEFINIÇÃO 1 A macroestrutura e microestrutura da obra segue o padrão estabelecido 
pela Tabela 6. 

DEFINIÇÃO 2 A obra tem duas camadas independentes, uma associada a gestos melódicos 
e outra a estruturas harmônicas. 

DEFINIÇÃO 3 As operações utilizadas na camada harmônica estão identificadas na coluna 
de operações generalizadas da Tabela 2. 

DEFINIÇÃO 4 A estrutura dos gestos melódicos segue as diretrizes: 
a) São elaborados cinco gestos identificados como x, y, z, w e t, subdivididos 

em 3, 8, 3, 4 e 1 configurações, respectivamente.  

b) Os conteúdos de alturas dos gestos são descritos na Tabela 5. Deve-se 
observar as relações de pertinência entre determinadas classes de 
conjuntos.  

c) São estabelecidos três valores duracionais constantes, representados por 
r1, r2 e r3, e um valor de duração indefinida para as pausas, representado 
por 0, como material rítmico, disposto conforme a Tabela 8. 

Planejamento composicional de Cinco Mulheres 

O sistema composicional definido na seção anterior foi o ponto de partida para 
o planejamento composicional do primeiro movimento de Cinco Mulheres, para Trio 
de Madeiras, de Rodrigo Pascale. A primeira etapa do planejamento consistiu na 
escolha do meio instrumental, no caso: flauta, oboé e fagote. Em seguida, 
determinamos os valores de r1, r2 e r3: r1 = �, r2 = � e r3 = �, como mostramos na 
Tabela 10 � Com base na Tabela 7, escolhemos os conjuntos que integraram cada 
gesto, como mostramos na Tabela 11. Em seguida, escolhemos as operações a partir 
das operações generalizadas da Tabela 2, conforme mostramos na Tabela 12. E a 
forma utilizada pode ser conferida na Tabela 6. 

Na Figura 5, apresentamos a realização musical e os novos parâmetros 
utilizados: duração, altura dos gestos melódicos e encadeamentos harmônicos 
obtidos por meio do uso das novas operações. O trecho inicial do primeiro 
movimento de Cinco Mulheres pode ser observado na Figura 6.  

Tabela 10 - Novos valores associados à r1, r2 e r3. 
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Tabela 11 - Conjuntos escolhidos no planejamento composicional de Cinco Mulheres. 

 
 
 

 
 

 

Figura 5 - Realização musical (três pautas superiores) partindo dos valores obtidos durante o 
planejamento composicional (três pautas inferiores) de Cinco Mulheres. 
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Tabela 12 - Novas operações. 
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Figura 6 - Início do primeiro movimento de Cinco Mulheres, de Rodrigo Pascale 

Considerações finais 

Neste trabalho de pesquisa, realizamos a modelagem sistêmica do Prelúdio 
n°1 para piano solo de Claudio Santoro, com o objetivo de propor um sistema 
composicional hipotético que teria dado origem a essa peça. A modelagem foi 
viabilizada através de uma análise da harmonia, da forma, do material rítmico e das 
classes de alturas presentes nos gestos melódicos. Os resultados analíticos foram 
generalizados e constituíram as definições de um sistema composicional. Partindo 
desse sistema, planejamos uma obra original para trio de madeiras. Através desse 
trabalho obtivemos um contato mais profundo com uma obra de Santoro e seus 
procedimentos composicionais, além de propor doze novas funções 
neorriemannianas, algumas utilizadas na obra analisada e outras como ferramentas 
para futuras análises. 
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