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Resumo: Neste artigo, apresentamos o conceito de métrica incomum com pulso obscuro, 
desenvolvido por Allen Winold para caracterizar o ritmo de determinado repertório da música do 
século XX. Esse conceito integra uma série de cinco campos rítmicos que ilustram novas formas de 
organização das durações em música. A ausência de sensação de pulsação é o grau máximo de 
desconstrução da métrica da prática comum. Outros autores apontam essa mesma característica em 
obras do século XX, como Howard Smither, Brian Simms, Sara Cohen e Salomea Gandelman. 
Utilizamos como exemplificação dos campos de Winold algumas peças do repertório contemporâneo 
brasileiro, de compositores como Marcos Lucas, Sérgio Roberto de Oliveira e Almeida Prado. Ao final, 
realizamos uma pequena análise da peça Sem Título, de Gabriel Katona.  
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Allen Winold (1975), em Aspects of Twentieth-century Music, discute as 
novas possibilidades rítmicas que surgem na música do século XX e transcendem a 
lógica rítmica que se estabelece no período da prática comum. Winold utiliza como 
ponto de partida dois princípios: a partitura sozinha é insuficiente para a análise 
rítmica; e não há base teórica comum sobre ritmo que possa ser aplicada a toda a 
música moderna. Uma análise que focaliza excessivamente na escrita musical 
desconsidera as diferenças na interpretação que influenciam significativamente a 
rítmica de uma obra (p. 209).  

Estabelecidos esses princípios, Winold desenvolve, utilizando o pensamento 
da psicologia da Gestalt, uma forma de analisar separadamente os padrões 
duracionais e a métrica na rítmica de uma obra. A Figura 1 foi muito utilizada pela 
teoria gestaltiana para ilustrar como a percepção humana opera em relação aos 
objetos; ou percebemos a taça, ou nos concentramos nas faces. Ou seja, a percepção 
humana é capaz de identificar camadas diferentes de um mesmo todo (WINOLD, 
1975, p. 210).  

De forma análoga, a métrica estaria em uma camada ao fundo em relação aos 
padrões duracionais, que seriam a figura (Idem, ibidem). Essa divisão conceitual em 
duas camadas permite que Winold faça suas considerações sobre como funcionou a 
camada métrica no período da prática comum.1 Assim, Winold inicia caracterizando 
a métrica no período da prática comum para então identificar os campos rítmicos 
que se referem a outras formas de organização métrica. 

Na Figura 2 vemos o trecho inicial da Sonata para Piano n. 2, de Paul 
Hindemith (1936). A análise tradicional descreveria a rítmica desse trecho 
apontando o binário simples com tempo moderato. Winold chama atenção para o 
fato de essa descrição ser excessivamente centrada na partitura, além de não fornecer 
informações sobre o ritmo que possam ser aplicadas a situações mais complexas 
(1975, p. 213). 

Como alternativa a essa análise tradicional, Winold identifica, nesse trecho da 
Figura 2, pulsos enunciados em diferentes níveis. Por exemplo, a mão esquerda 

 
1 Neste texto abordaremos apenas a caracterização que Winold faz em relação à camada métrica, não 
abordaremos a camada dos padrões duracionais.  
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articula pulsos no nível da mínima, semínima e colcheia, ou seja, cada nível possui 
uma velocidade diferente de pulso. São os agrupamentos de pulso que possibilitam 
o estabelecimento da métrica. Na Figura 2, alguns elementos melódicos e 
duracionais apontam para uma métrica binária: a nota sol é a mais grave do padrão 
de acompanhamento, além de ser a que possui maior duração (Idem, ibidem).  

 

 

Figura 1 - Faces humanas versus taça.  

 

 

Figura 2 - Sonata para piano n. 2 (HINDEMITH, 1936), mov. I, c. 1-6. 

O beat é a pulsação presente no nível que estabelece o andamento. 
Geralmente, o andamento articula-se com a escolha da fórmula de compasso pelo 
compositor. No caso do exemplo de Hindemith, ao escolher o compasso binário 2/4 
e colocar a indicação metronômica (semínima = 108), o compositor direciona o 
ouvinte à percepção da semínima como o beat (WINOLD, 1975, p. 213).  

Observar essa estrutura de pulsos enunciados em diferentes níveis possibilita 
a caracterização, proposta por Winold, da camada métrica na prática comum. As 
características da rítmica da prática comum são: os pulsos são claramente 
enunciados e isócronos em todos os níveis; os agrupamentos são de dois ou três 
pulsos apenas; os agrupamentos de pulso se mantêm por um longo período; os 
pulsos são sincrônicos; e o andamento e/ou compasso mantêm-se o mesmo ao longo 
de uma composição ou seção. Os pulsos são sincrônicos quando o pulso no nível mais 
alto (mais lento) coincide com pulsos fortes no nível mais baixo (mais rápido), ou 
seja, os pulsos estão alinhados na hierarquia dos níveis (Idem, p. 216). 

Utilizando como base a caracterização da rítmica da prática comum, Winold 
estabelece uma série de cinco campos que descrevem aspectos marcantes do 
desenvolvimento rítmico na música do século XX. O campo 1 é o que mais se 
assemelha ritmicamente à prática comum. À medida que os campos avançam a 
rítmica torna-se cada vez mais afastada desse primeiro campo. 
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O campo 1 - estrutura métrica incomum com agrupamentos de pulsos 
regularmente variados2 - apresenta como característica principal o pulso não 
isócrono em algum nível. Nesse caso, os pulsos possuem durações diferentes, porém, 
há um padrão que se repete periodicamente (Idem, p. 217). Uma forma de notar esse 
procedimento é adotando um compasso não usual como um 7/8, no qual as colcheias 
agrupam-se em 2 + 2 + 3 ou 2 + 3 + 2. Apesar de no nível da colcheia a pulsação ser 
isócrona, os agrupamentos enunciam uma pulsação não isócrona. Portanto, nesse 
primeiro campo rompe-se com a primeira característica da prática comum 
enunciada anteriormente: a pulsação isócrona em todos os níveis.  

 

 

Figura 3 - Campo 1 - estrutura métrica incomum com agrupamentos de pulsos regularmente 
variados. Mot Pour Laura para duas flautas, mov. III, c. 1-5 (OLIVEIRA, 2012). 

Na peça Mot Pour Laura, do compositor Sérgio Roberto de Oliveira (2012; ver 
Figura 3), a organização das colcheias, na parte da segunda flauta, em grupos de 2 + 
2 + 3 e 2 + 3 + 2 sustenta-se por fatores melódicos (repetição das notas si-lá) e pelas 
ligaduras de expressão. Nesse exemplo, a sensação de previsibilidade, regularidade 
e consistência é grande, uma vez que a segunda flauta articula esse padrão idêntico 
por 32 compassos seguidos. Por esse motivo, Winold considera o campo 1 muito 
próximo à prática comum (1975, p. 220).  

 

 

Figura 4 - Campo 2 - estrutura métrica incomum com agrupamentos de pulso irregularmente 
variados. Cartilha Rítmica (ALMEIDA PRADO, 2006, vol. II n. 10, c. 9-12). 

No campo 2 - estrutura métrica incomum com agrupamentos de pulso 
irregularmente variados3 - ocorre situação parecida com o campo anterior. 
Entretanto, nesse caso, não é possível prever como os agrupamentos serão formados. 
Dessa vez, a terceira característica da prática comum deixa de estar presente, pois os 
agrupamentos não se mantêm os mesmos ao longo da obra (Idem, ibidem).  

 
2 Unusual metric structure with regularly varied pulse groups. 
3 Unusual metric structure with irregularly varied pulse groups.  
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Do ponto de vista da escuta, o que se pode perceber nesses casos é que muitas 
vezes a figura mínima está presente como organizadora das durações, uma pulsação 
isócrona constante em um nível mais abaixo. No nível mais alto, entretanto, é 
impossível prever como os agrupamentos serão formados, o que causa uma sensação 
de perda de previsibilidade em relação ao campo anterior (Figura 4).  

 

 

Figura 5 - Campo 3 - estrutura métrica incomum com agrupamentos de pulsos não sincrônicos. 
Albion para flauta e oboé, c. 112-124 (LUCAS, 2013). 

Segundo Winold, se os agrupamentos irregulares ocorrerem no nível mais alto 
do que o beat, a pulsação isócrona deverá prevalecer e haverá um forte senso de 
regularidade rítmica. Por outro lado, se a irregularidade ocorrer em um nível mais 
baixo ou no próprio beat, o senso métrico poderá se dissipar completamente (1975, 
p. 222).  

Uma das características da prática comum é a sincronia de pulsos fortes entre 
os níveis. O campo 3 - estrutura métrica incomum com agrupamentos de pulsos não 
sincrônicos4 - trata justamente de estruturas rítmicas que subvertem essa lógica. O 
campo 3 ocorre quando duas estruturas de pulsação isócronas, organizadas em 
agrupamentos diferentes, estão dessincronizadas. Outra forma de criar essa 
estrutura é pela sobreposição de um compasso 4/4 a um 6/4, gerando pulsos em 
velocidades diferentes e necessariamente desalinhados em algum nível (WINOLD, 
1975, p. 222). 

A peça Albion (Figura 5), do compositor Marcos Lucas (2013), ilustra a 
dessincronia entre os pulsos fortes. O flautista, a partir do compasso 118, executa os 
agrupamentos de dois em dois e, portanto, fará soar a segunda nota mais leve por ser 

 
4 Unusual metric structures with nonsynchronous pulse groups.  



O conceito de métrica incomum com pulso obscuro 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 213 
 

 

staccato e por estar dentro da ligadura escrita. Ao mesmo tempo, o oboísta articula 
as colcheias de três em três. No nível da colcheia, a segunda nota do grupo de dois da 
flauta coincidirá com a nota mais forte do grupo de três do oboé. 

 

Figura 6 - Campo 4 - estrutura métrica incomum envolvendo aspectos de velocidade do 
pulso ou andamento. Cartilha RítmicAa (ALMEIDA PRADO, 2006, vol. III n. 8, início). 

O campo 4 - estrutura métrica incomum envolvendo aspectos de velocidade 
do pulso ou andamento5 - lida com a manipulação intensa do andamento e da 
velocidade do pulso. Apesar de a manipulação intensa do andamento ser novidade 
em relação à prática comum, Winold ressalta que em um significativo número de 
obras ainda se pode perceber a estrutura métrica no fundo. Essas obras estariam no 
meio termo entre uma abordagem mecanicamente estrita do tempo, com o uso de 
pulsações isócronas implacáveis, e a liberdade rítmica extrema, que acaba por 
obscurecer totalmente a métrica (1975, p. 229).  

Uma estratégia presente na música do século XX, identificada por Winold, é 
o uso de uma figura rítmica pivô para estabelecer mudanças na velocidade do pulso 
entre seções de uma mesma obra (Idem, p. 230). A Figura 6 ilustra um caso como 
esse. A velocidade da colcheia serve de base para a passagem do primeiro compasso 
para o segundo, produzindo uma sensação de aceleração, comparando o nível da 
semínima no primeiro compasso com o nível da colcheia no segundo; e 
desaceleração, comparando a mesma semínima com o nível do segundo compasso 
inteiro, das três colcheias. 

O campo 5 - estrutura métrica incomum com pulso obscuro - representa a 
culminância da transgressão da lógica rítmica da prática comum, com a supressão 
de todas as suas características (WINOLD, 1975, p. 232). Aplicando duas ou várias 
das estratégias mencionadas nos outros campos em uma mesma obra é possível 
atingir o obscurecimento da camada métrica e também do pulso. Segundo Winold, 
esse processo coincide com a diferenciação cada vez mais fraca entre o fundo da 
métrica e a superfície dos padrões duracionais, o que leva à fusão entre essas 
camadas: 

Quando o pulso é drasticamente obscurecido, a tradicional 
dicotomia entre a estrutura métrica reguladora de fundo e a superfície 
configurada de padrões duracionais torna-se inválida. Nesse caso, pode-se 

 
5 Unusual metric structure involving aspects of pulse rate or tempo. 
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afirmar que todos os eventos rítmicos sonoros são ouvidos como uma 
superfície gestaltiana projetada sobre um fundo de silêncio ou o próprio 
tempo6 (WINOLD, 1975, p. 233). 

As obras que se enquadram no campo 5 se caracterizam pela ausência de 
sensação de pulso, causada, por exemplo, pela complexidade rítmica. Durante a 
prática comum esse efeito de pulso obscuro poderia ocorrer durante o recitativo 
secco, dependendo de quanta liberdade rítmica o intérprete imprimisse em sua 
execução. Contudo, na música do século XX, Winold aponta que o campo 5 está 
relacionado a novas técnicas composicionais, como a música aleatória ou eletrônica 
(Idem, p. 233).  

 

Figura 7 - Tempo medido e tempo livre. Cartilha Rítmica (ALMEIDA PRADO, 2006, vol. II n. 32). 

Outros autores que procuraram refletir sobre obras que apresentam a 
ausência de pulsação clara como característica rítmica marcante foram Howard 
Smither (1960) e Brian Simms (1986). Smither, autor que consta nas referências 
bibliográficas de Winold, também elaborou uma série de campos rítmicos, dentre 
eles: ritmo não-métrico com acentuação livre sem tendência ao estabelecimento de 
beat7 perceptível. Nesse campo, a percepção da pulsação fica comprometida 
principalmente pela presença de acentuações irregulares (SMITHER, 1960, p. 424).  

Simms identifica a ausência de pulsação como uma das tendências da música 
do século XX: 

Na música do final do século XIX e início do século XX, convenções de 
organização rítmica foram cada vez mais desconsideradas. Talvez a mais 
radical inovação em ritmo nesse período tenha sido a suspensão ou total 

 
6 “When pulse is drastically obscured, the traditional dichotomy between a regulative background 
of metric structure and a configurative foreground of durational patterns is no longer valid. In this 
case it can be said that all of the sounding rhythmic events are heard as a foreground gestalt 
projected against a background of silence or time itself”.  
7 Optamos por manter a palavra beat como no original para não confundir com pulso (tradução de 
pulse). Winold, diferentemente de Smither, utiliza o termo pulse em seus campos rítmicos. Cooper e 
Meyer (1960) propõem uma diferenciação entre beat e pulse, na qual o beat é específico para tratar 
de contextos métricos e pulse refere-se a qualquer sequência de estímulos regulares.  
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fuga de um beat claro, sem o qual a métrica não poderia existir (SIMMS, 
1986, p. 95).8 

Os recursos que podem obliterar o pulso são a textura densa, divisões 
conflitantes do pulso, inúmeras mudanças na agógica e presença de pausas em 
tempos considerados fortes na métrica tradicional. Compositores como 
Stockhausen, Boulez, Ligeti, Morton Feldman, Penderecki e Messiaen exploram, em 
suas obras, rítmicas que não evocam a pulsação convencional (Idem, p. 97).  

 

 

Figura 8 - Pulsação enunciada. Sem Título (KATONA, 2012, c. 1-7).  

No artigo Tempo fixo e tempo livre na Cartilha rítmica para piano de 
Almeida Prado (GANDELMAN & COHEN, 2006), Sara Cohen e Salomea 
Gandelman explicam o contraste rítmico criado por Almeida Prado (Figura 7) ao 
intercalar trechos com pulsação muito clara em textura coral, com trechos de tempo 
livre como um recitativo. As autoras entendem que, no tempo livre, houve um 
apagamento da pulsação e do metro (p. 723).  

 

Figura 9 - Ligaduras de prolongamento. Sem Título (KATONA, 2012, c. 14-17). 

É importante ressaltar que a estrutura métrica incomum com pulso obscuro 
(WINOLD, 1975) é descrita como o extremo oposto à métrica da prática comum com 
pulso claramente enunciado. Ou seja, podem existir situações intermediárias nas 
quais a pulsação está mais ou menos obscurecida. Na peça para piano solo Sem 
Título, de Gabriel Katona (2012), é possível identificar momentos nos quais o pulso 
é enunciado de forma clara e outros em que parece haver uma intenção explícita do 
compositor em obscurecer o pulso.  

 
8 “In late-nineteenth and early-twentieth-century music, conventions of rhythmic organization were 
increasingly disregarded. Perhaps the most radical innovation in rhythm of this time was the 
suspension or outright avoidance of a clear beat, without which meter cannot exist”.  
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A peça inicia (Figura 8) com a apresentação do motivo composto pelas notas 
ré-dó#-si-si. Esse motivo é reapresentado com variação no terceiro e quarto 
compassos e novamente no quinto e sexto compassos. O final de cada apresentação 
do motivo é marcado pelo ritmo duplamente pontuado (em azul). Esse ritmo reforça 
o apoio no segundo tempo do compasso, favorecendo que a pulsação se estabeleça. 
Além disso, nas duas primeiras vezes que o motivo é apresentado ele tem início 
tético.    

 

 

Figura 10 - Ausência de apoio na cabeça de tempo. Sem Título (KATONA, 2012, c. 40-42). 

Neste outro trecho da peça (Figura 9) podemos observar novamente o ritmo 
duplamente pontuado que faz parte do motivo inicial. Entretanto, dessa vez há 
ligaduras de prolongamento (em vermelho) que impedem o apoio no segundo tempo 
do compasso. Outro fator que, nesse momento, dificulta a enunciação clara da 
pulsação são as oitavas acentuadas dentro das tercinas, na mão esquerda. Além de 
essas oitavas produzirem um acento fora da cabeça do tempo, elas ainda estão em 
um registro muito próximo às notas da mão direita, o que acaba por produzir uma 
mistura entre as vozes.  

Na Figura 10 o primeiro compasso não tem nenhum apoio na cabeça de tempo 
e o trecho segue com a escrita mais rarefeita em ritardando. Winold, no campo 4, 
mostra que variações intensas na agógica, pelo uso de rallentandos, acelerandos e 
ritenutos, podem contribuir para que o pulso não fique claramente enunciado. Neste 
trecho específico a combinação de três fatores - falta de apoio na cabeça do tempo, 
textura rarefeita e variação na agógica - contribuem para o efeito mencionado.   

A Figura 11 é o trecho final da peça. A partir do compasso 46 a mão direita 
realiza uma polifonia a duas vozes em polirritmia 5 contra 4.9 O alto grau de variação 
melódica e o fato de ocorrerem muitas articulações em um curto espaço de tempo 
podem fazer com que o trecho soe improvisado e seja difícil perceber a pulsação em 
algum nível. A impressão que se tem é que as notas estão embaralhadas de forma 
caótica e não organizadas nos grupos de 4 e 5, uma vez que em nenhum momento o 
4 ou o 5 são articulados em todas as partes, sem nenhuma ligadura. Essa variação 

 
9 A polirritmia nesse trecho é tipificada por Cohen como n contra m, na qual ocorrem “diferentes 
divisões simultâneas de uma mesma unidade” (COHEN, 2007, p. 72).  
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intensa faz com que nenhum padrão rítmico se estabeleça. O trecho, quase todo em 
pp, tende a soar como um flageolet10 da flauta. 

Em conversa informal com o compositor Gabriel Katona, obtivemos algumas 
informações que sustentam a argumentação sobre o gradativo obscurecimento do 
pulso. O processo de composição envolveu uma série de gravações de improvisos 
feitos pelo próprio compositor ao piano. No contexto da improvisação é possível que 
ritmos bastante complexos sejam articulados, uma vez que o intérprete não 
necessariamente precisará basear as durações das notas em uma pulsação 
subjacente. Por esse motivo, a música aleatória ou improvisada é um dos exemplos 
de Winold para atingir o campo 5 – métrica incomum com pulso obscuro.  

 

 

Figura 11 - Efeito flageolet. Sem Título, 2012, c. 44-54. Gabriel Katona. 

O compositor descreve que houve intenção em produzir um efeito de 
dissolução do motivo inicial ao longo da peça, até que o mesmo ficasse 
irreconhecível. Podemos associar a esse comentário o gradativo aumento da 
complexidade rítmica ao longo da peça. Como mostramos no primeiro exemplo da 
peça, fatores melódicos, duracionais e articulatórios imprimem acentuações 
regulares que enunciam o pulso. Nos exemplos posteriores, as variações aplicadas ao 
motivo inicial fazem com que o mesmo soe menos pulsante, como, por exemplo, 
quando o compositor utiliza a ligadura de prolongamento no ritmo duplamente 
pontuado. Nesse sentido, podemos entender que o obscurecimento do pulso 

 
10 Flageolet é um efeito obtido na flauta transversa que imita a sonoridade de um assobio. A flauta 
alcança alturas além de seu registro normal; o som é suave, menos rico em harmônicos e mais instável, 
ou seja, mais difícil de controlar e articular com precisão. 
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acompanha a dissolução do motivo inicial, como foi idealizada e escrita pelo 
compositor. 
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