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Resumo: Parte do corpo teórico do Sistema PK de transformações harmônicas (ALMADA, 2017a-b),             

este artigo examina operações transformacionais especiais, denominadas "relações H". Duas          

operações são definidas como H-relacionadas quando, a despeito de envolverem duplas de acordes e              

intervalos de fundamentais distintos, compartilham o mesmo código J, que consiste em um número              

inteiro que identifica precisamente a operação envolvida. Dentro de um total de 615 operações              

transformacionais possíveis no Sistema PK, 18 são H-relacionadas. O artigo examina tais casos,             

classificando-os de acordo com as configurações de simetria envolvidas, apresentando ainda o            

algoritmo idealizado para contornar o problema da identificação das operações nessas situações, o que              

foi decisivo para a implementação definitiva do programa de análise. 
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1. Introdução 

 

Este artigo é parte de uma proposta teórica original dedicada à           

expansão das teorias Neo-riemanniana e Transformacional, formando o que é          

denominado Sistema PK. Tomando como base o Sistema de Transformações          

Cromáticas proposto por David Kopp (2002), destinado ao mapeamento das          

transformações entre tríades perfeitas, o Sistema PK abrange o estudo e identificação            

de relações entre tétrades recorrentes em música popular, classificadas em 8           

subqualidades acordais (X7M, X7, X7(b5), X7(#5), Xm7, Xm7(b5), Xo7 e Xm(7M)).           
1

Aplicações práticas da teoria vêm sendo realizadas em uma pesquisa em nível de             

Iniciação Científica, voltada para análise de dois repertórios em música popular: (1)            

da integral do cancioneiro de Antônio Carlos Jobim (KÜHN etal, 2017a); (2) do             

álbum Sgt.Pepper's Lonelly Heart Club Band, da banda britânica The Beatles           

(KÜHN etal, 2017b). O presente estudo foi precedido por descrições de outros            

aspectos teóricos , contemplando seus fundamentos, premissas e elementos básicos          

(ALMADA, 2017a), bem como representações geométricas das configurações        

tetrádicas e de suas possíveis inter-relações, o que motivou a criação de uma Tonnetz              

sobre a qual são projetadas as operações PK (ALMADA, 2017b).  

O escopo deste artigo é voltado para o exame de um tópico específico             

dentro do sistema, a saber, as singularidades resultantes do emprego de certas            

operações transformacionais que envolvem configurações simétricas, caracterizando       

o que é classificado como "relações H". Seu entendimento, no entanto, requer a             

apresentação de alguns conceitos centrais, o que é contemplado nas próximas seções            

do artigo. 

 

2. A estrutura básica do sistema PK 

 

O sistema PK consiste basicamente em um grupo de 8 tétrades e suas             

possíveis inter-relações, denominadas operações transformacionais PK. Neste       

contexto, entende-se por operação transformacional uma função que transforma uma 

1 O assunto será retomado mais adiante. 
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determinada tétrade A em uma tétrade B de tal maneira que pelo menos uma nota               

seja mantida em comum durante o processo (Figura 1).  

 

 

Figura 1 - Representação genérica de uma operação PK (a); exemplo considerando a transformação 

da tríade C na tríade F (b). Adaptado de ALMADA (2017a, p.22). 

 

 

O elemento material do sistema é formado pelo grupo das 8 tétrades,            

selecionadas por serem consensualmente as mais empregadas em gêneros musicais          

populares em que acordes com cardinalidade 4 são normativos (o que inclui blues,             

jazz, bossa nova e grande parte da chamada música pop). No sistema, tais tétrades              

são definidas por suas sub-qualidades (considerando "qualidade" como a distinção          

entre maior e menor, estabelecida pelo intervalo entre fundamental e terça) e            

identificadas pelas letras finais do alfabeto, em ordem inversa (maiúsculas são usadas            

para tétrades maiores e minúsculas para as menores), como mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - As 8 sub-qualidades de tétrades do sistema PK, incluindo exemplos. Adaptado de 

ALMADA (2017a, p.24). 

 

 

As representações geométricas das 8 tétrades PK como polígonos         

circunscritos no espaço cromático em módulo 12 (em sua clássica representação           

clockface) é mostrada na Figura 2.  
2

2 A finalidade de tais representações será explicitada oportunamente. 
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Figura 2 - Representações geométricas em clockface das 8 tétrades PK, plotadas a partir da 

fundamental Dó (classe de altura "0"): maior com sétima maior (Z); dominante (Y); "sexta-francesa" 

(X); dominante aumentado (W); menor com sétima (z); meio-diminuta (y); sétima diminuta (x); 

menor com sétima maior (w).  
3

 

Uma dificuldade inicialmente encontrada no desenvolvimento do       

sistema foi o mapeamento e notação das operações transformacionais entre as 8            

sub-qualidades, considerando o grande número de possibilidades: enquanto existem         

13 alternativas entre tríades, no caso das 8 tétrades o total se eleva a 615. Uma                

solução para o problema foi dividir as operações em classes (nas quais são mantidas              

basicamente as categorias criadas por Kopp), subclasses e operações específicas.   
4

A notação de uma operação PK é realizada a partir da seguinte fórmula             

(Figura 3): 

 

 

Figura 3 - Notação de uma operaçõe PK genérica (a); alguns exemplos (b). Adaptado de  (2017a, 

p.28). 

3 A visualização geométrica das tétrades torna ainda mais evidente o pareamento das tétrades              

maiores/menores: Z/z formam trapézios regulares; Y/y são equivalentes por reflexão (o que            

corresponde à inversão intervalar de suas estruturas); X/x são polígonos com quatro ângulos retos;              

W/w distinguem-se dos demais por apresentarem dois lados iguais consecutivos com 4 unidades de              

comprimento (ou seja, terça maior). Esta característica é bastante significativa, considerando o aspecto             

das relações H, como será visto mais adiante. 
4 Para uma discussão detalhada sobre o sistema de operações PK, ver ALMADA (2017a). 
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O vetor J (vJ) é um recurso empregado para a implementação           

computacional do sistema como um programa de análise assistida. É estruturado em            

formato binário com 16 entradas (i.e., 16 bits – 0 ou 1), que contêm informações               

necessárias para descrever uma dada operação transformacional (ou seja, as          

qualidades dos acordes envolvidos, a distância intervalar entre suas fundamentais e o            

número e funções de notas mantidas em comum). Quando decodificado em formato            

decimal (o que é denominado código J, ou cJ), produz um número inteiro unívoco              

que visa a identificar precisamente a operação envolvida. A Figura 4 apresenta a             

estrutura genérica de vJ e um exemplo musical. 

 

 

Figura 4 - Estrutura genérica do vetor J (a); exemplo de aplicação da operação SzX, envolvendo o 

encadeamento Cm7-B♭7(♭5), formando os respectivos vJ e cJ (b). Adaptado de  (2017a, p.29). 

 

3. A relação H 

 

Durante o processo de classificação das 615 operações e atribuição de           

seus respectivos vetores e códigos, foi constatado que 16 duplas e dois trios de              

operações distintas compartilhavam valores J (i.e., código e vetor) o que, como            

posteriormente observado, é consequência da combinação de dois fatores: estruturas          

acordais em algum grau de simetria interna e certas distâncias intervalares especiais            

entre as fundamentais dos acordes envolvidos. Tal tipo raro de situação foi nomeado             

"relação H". Assim, operações PK são definidas como H-relacionadas quando, a           

despeito de envolverem encadeamentos de acordes distintos, compartilham os         

mesmos vJ e cJ. As relações H podem ser de duas classes básicas: binária (quando               

envolve uma dupla de operações PK, denominadas "A" e "B") ou ternária (no caso de               

três operações). A relação H mostra-se, portanto, análoga à conhecida relação Z, da             

Teoria dos Conjuntos de Classe de Altura (FORTE, 1973) que, no caso, pareia             

diferentes formas primas de conjuntos de classes de altura que possuem mesmo            

vetor intervalar (icv). Uma relação H pode ser classificada basicamente como binária            

(quando envolve uma dupla de operações PK) ou ternária (no caso de três operações,              

"A", "B" e "C"). O Quadro 2 apresenta as 16 relações H binárias do sistema.  
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Quadro 2 - Relações H binárias, informando cJ e vJ compartilhados, operações H relacionadas (A/B) 

e respectivos exemplos, a partir da fundamental Dó. 

 

 

 

Para um melhor entendimento da questão, a Figura 5 seleciona o           

primeiro dos casos binários para um exame detalhado. 

 

Figura 5 - Detalhamento das operações H-relacionadas S*Xy e R Xy, informando seus vetores e 

códigos J compartilhados. Linhas tracejadas indicam diferenças intervalares de trítono. 

 

A simetria envolvendo a dupla de encadeamentos fica evidente, no caso           

resultante da divisão da oitava em duas partes iguais (trítono). O intervalo está             

presente não apenas entre as fundamentais dos acordes de resolução (B♭Ø e EØ
),             
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quanto entre as notas-funções de ambas as tétrades, em cada caso, revelando um             

perfeito espelhamento. 

Bem menos comuns (apenas 2 ocorrências), as relações H ternárias são           

apresentadas no Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Relações H ternárias, informando cJ e vJ compartilhados, operações H relacionadas 

(A/B/C) e respectivos exemplos, a partir da fundamental Dó. 

 

 

 

A Figura 6 detalha o primeiro caso, revelando uma nova situação de            

simetria. Desta vez, sendo uma relação tripla, observa-se uma divisão da oitava em             

três partes iguais, o que resulta em um arpejo de tríade aumentada. 

 

 

Figura 6 - Detalhamento das operações H-relacionadas  s wW, r wW e F+wW, informando seus 

vetores e códigos J compartilhados. Linhas tracejadas indicam arpejo de uma tríade aumentada. 

 

A partir disso, foi possível criar uma tipologia para as relações H,            

resumida no Quadro 4. O quadro apresenta as seguintes informações: (a) tipo (três             

casos); (b) sub-tipos (que dependem das sub-qualidades tetrádicas envolvidas); (c)          

classe (binária ou ternária); (d) número de notas comuns (duas ou três); (e-f) casos              

(considerando aqueles apresentados nos Quadros 2 e 3) e total; (g-h) notas-funções            

mantidas nos acordes A e B; (i) intervalo(s) entre as notas comuns. Neste ítem, como               

se observa, há apenas duas possibilidades, com a subdivisão da oitava em duas             

(trítono) ou três (arpejo de tríade aumentada) partes iguais, confirmando o que foi             

ilustrado nas Figuras 5 e 6. 
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Quadro 4 - Tipologia das relações H ternárias, informando cJ e vJ compartilhados, operações H 

relacionadas e respectivos exemplos, a partir da fundamental Dó. 

 

 

 

Outra perspectiva relevante é considerar as sub-qualidades dos acordes         

H-relacionados, tanto os referenciais (i.e., na posição de "acorde A") quanto os            

transformados ("acorde B"). A Figura 7 resume as possibilidades existentes. 

 

 

 

Figura 7 - Sub-qualidades tetrádicas envolvidas em relações H. Setas indicam conexões . 

 

As seguintes observações podem ser listadas: 

● A sub-qualidade X ("sexta-francesa") é a mais empregada como         

referencial em relações H (4 alternativas de transformação), o que se           

explica pela ambiguidade de sua estrutura interna; 

● Sub-qualidades Z, Y, z e y não são usadas como referenciais em            

quaisquer casos; 

● A sub-qualidade W ("dominante com quinta aumentada") é a que          

apresenta maior recorrência como acorde transformado (3 casos). Tal         
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proeminência não resulta, ao contrário do que acontece em X ou x            

(tétrade diminuta), de uma organização intervalar simétrica, mas do         

fato de conter um arpejo de tríade aumentada (o mesmo acontece com a             

sub-qualidade w). Ou seja, a relação de simetria neste caso está           

inserida na estrutura acordal; 

● Z e z não ocorrem como tétrades transformadas. Na verdade, são as            

únicas sub-qualidades não envolvidas em relações H, o que se deve por            

certo às suas respectivas estruturas assimétricas (a assimetria torna tais          

acordes como ideais pontos de estabilidade, como se observa aliás na           

prática comum da música popular). 

 

Uma perspectiva complementar das configurações simétricas inerentes       

em relações H pode ser obtida através de representação geométrica das tétrades            

envolvidas (c.f. Figura 2). A Figura 8 apresenta, como ilustração, um caso de cada              
5

tipo listado no Quadro 4, exemplificados a partir da fundamental referencial Dó            

(classe de altura "0"). 

 

 

 

Figura 8 - Representação geométrica de três casos de relações H, considerando os tipos e sub-tipos 

listados no Quadro 4. Círculos pretos destacam vértices/notas em comum . 

 

Embora se trate de uma questão de grande interesse no estudo da            

simetria na organização de alturas, a relação H representa, pragmaticamente, um           

sério problema para a implementação computacional do sistema PK. Tal problema           

consiste especificamente na impossibilidade de se atribuir um índex único a cada            

operação do sistema, já que aquelas H-relacionadas são ambiguamente identificadas          

pelos mesmos vetor e código J. Em outros termos, a existência da relação H, ainda               

que considerando sua baixa ocorrência, diante do total dos casos (6,2%), ameaçava            

inviabilizar a própria implementação computacional.  

5 Representações geométricas de aspectos musicais (especialmente relações de altura) têm se tornado             

um tópico de estudo bastante recorrente nos últimos tempos, especialmente envolvendo configurações            

simétricas. Ver, por exemplo, ROCKWELL (2009), TYMOCZKO (2011) e VISCONTI & SALLES            

(2016). 
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No entanto,uma solução bastante simples para o problema foi         

encontrada a partir do estabelecimento de fatores multiplicadores diferenciados         

(simbolizados por f) para os cJs de operações H-relacionadas. Desse modo, fica            

assegurado que nenhuma duplicação de índices aconteça. Assim, há três valores f            

possíveis a ser aplicados aos códigos J de operações H-relacionadas: f = 1 (para a               

primeira das operações envolvidas, "Op.A"), f = -1 (para a segunda operação, "Op.B")             

e f = 10 (para terceira operação, "Op.C", nos casos de classe ternária). Os Quadros 5 e                 

6 atualizam as informações presentes nos Quadros 2 e 3, com a diferenciação das              

duplas (e triplas) H a partir da aplicação dos convencionados fatores f. 

 

Quadro 5 - Novos cJ para operações H-relacionadas de classe binária. 

 

 

 

Quadro 6 - Novos cJ para operações H-relacionadas de classe ternária. 

 

 

 

O espaço das operações PK, considerando as associações a seus          

respectivos cJs é mostrado na Figura 9. O retângulo central – tendo f=1 –              

corresponde à quase totalidade das operações do sistema (abrangendo aquelas que           

não apresentam relação H e os casos "A" das H-relacionadas). Os casos "B"             
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encontram-se na porção negativa do eixo y (f = -1), com os dois únicos casos "C"                

ocupando o espaço acima da área (f = 10). 

 

 

 

Figura 9 - Espaço das 615 operações PK (eixo x), considerando os índices cJ (eixo y). Por uma questão 

de simplicidade, os valores estão fora de escala 

 

4. Considerações finais 

 

Este artigo examina as relações H, um aspecto específico da teoria do            

Sistema PK, que são derivadas de configurações simétricas (de várias naturezas) que            

emanam de certas transformações tetrádicas. Motivado por uma necessidade de          

cunho prático – a dicionarização das operações transformacionais, visando a          

implementação computacional – o estudo buscou não apenas a resolução específica           

do problema (evitar ambiguidade na indexação dos códigos J), como discutir a            

questão instigante da influência da simetria em processos musicais. Ainda que o            

objetivo central tenha sido alcançado (a solução para o problema da ambiguidade), a             

tipologia das relações H e os esquemas gráficos produzidos apresentam-se como           

contribuições do artigo para o corpo teórico dos sistema PK, e como ponto de partida               

para futuros desdobramentos correlatos. 
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