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Resumo: Este artigo faz parte de um projeto de iniciação científica dedicado a estudos estruturais em                

música popular, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio              

de Janeiro, sob orientação do professor Dr. Carlos Almada. Desenvolve uma investigação específica             

sobre novas elaborações e aplicações de princípios da Teoria Transformacional (o sistema PK) no              

exame de relações tonais em canções do repertório popular. O presente trabalho analisa             

especificamente o cancioneiro de Antônio Carlos Jobim, comparando seus resultados com a análise de              

sua primeira fase composicional (KÜHN etal, 2017). 

Palavras-chave: Tom Jobim. Bossa nova. Teorias Neorriemanniana e Transformacional. Música          

popular.  

 

1. Introdução 

Este artigo investiga as relações tonais da segunda fase composicional          

de Antônio Carlos Jobim (1927-1994) em comparação com aqueles obtidos na análise            

da primeira fase (KÜHN etal, 2017). O projeto em sua totalidade teve como             

motivação a hipótese de que as escolhas harmônicas de um compositor podem ser em              

parte explicadas pelas conexões recorrentes entre acordes, considerando um         

determinado corpus de obras. Tal investigação é contemplada em uma metodologia           

analítica original, derivada do sistema PK, que consiste numa ramificação das teorias            

Transformacional e Neorriemanniana adaptadas à música popular.  
1

 

2. Fases composicionais de Jobim 

Foram selecionadas para análise todas as canções compostas por Jobim,          

contemplando cronologicamente suas cinco fases composicionais. A segunda das         
2

fases (considerada no processo analítico descrito neste artigo) engloba o chamado           

período da Bossa-Nova. O Quadro 1 apresenta os títulos das 58 canções analisadas: 

1
Para informações sobre as teorias Transformacional e Neorriemanniana, ver, entre outros, LEWIN             

(1982; 1992) e COHN (1998; 2012). Para algumas de suas adaptações e aplicações em música popular,                

ver CAPUZZO (2004) e BRINGSHAW (2012). 
2
Foi utilizado como referência, tanto para a segmentação das fases criativas do compositor quanto para               

a análise, as partituras presentes na coletânea intitulada Cancioneiro Jobim (2006), organizadas em             

cinco volumes. As cinco fases consideradas acompanham a segmentação dos volumes, a saber: (1)              

1947-58; (2) 1959-65; (3) 1966-70; (4) 1971-82; (5) 1984-94. 
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Quadro 1 - Lista das 58 canções da segunda fase composicional de Jobim. 

Chega de saudade Esquecendo você Só em teus braços Andam dizendo Só tinha de ser com 
você 

Desafinado O que tinha de ser Amor sem adeus Canção em modo 
menor Bonita 

Brigas nunca mais Eu preciso de você O grande amor Valsa do amor de nós 
dois Samba do avião 

A felicidade Eu sei que vou te amar Isso eu não faço 
não Velho riacho Inútil paisagem 

O nosso amor Canção da eterna 
despedida Na hora do adeus Pra mode chatear Por toda a minha vida 

Frevo Pelos caminhos da vida Samba torto Vivo sonhando Esperança perdida 

Canta, canta mais Perdido nos teus olhos Este seu olhar Garota de Ipanema Fotografia 

Cai a tarde Samba de uma nota só O amor em paz Água de beber Estrada do sol 

Sem você Meditação Insensatez O morro não tem vez Por causa de você 

Soneto da 
separação Corcovado Acho que sim Só danço samba Retrato em branco e 

preto 

Demais Discussão Domingo azul do 
mar Dindi  

 

De você eu gosto Outra vez Derradeira 
primavera Ela é carioca  

 
3. Sistema PK  

3

O Quadro 2 apresenta as oito subqualidades tetrádicas – quatro          

maiores e quatro menores – que são consideradas para a realização da análise, com              

seus respectivos símbolos e exemplos. 

 

Quadro 2 - Convenções adotadas para as qualidades e subqualidades acordais (adaptado de 

ALMADA, 2017, p.24). 

 

 

 

4. Operações PK x Relações Disjuntas 

Dois conceitos importantes para o entendimento deste trabalho são os          

de operações PK e relações disjuntas. Considerando o universo de possibilidades de            

3
Esta seção resume os principais elementos do sistema, que é descrito em detalhes em ALMADA                

(2017). 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 30 

 

 



Relações neorriemannianas na segunda fase composicional de Antônio Carlos Jobim 

 

transformações entre duas tétrades dentre as oito subqualidades adotadas, que          

totalizam 768 alternativas, as operações PK formam um subconjunto que consiste em            

conexões entre tétrades que mantenham ao menos uma nota em comum, resultando            

em 615 possibilidades; por outro lado, as relações disjuntas constituem o           

conjunto-diferença entre o conjunto-universo e o subconjunto de operações PK,          

representando, portanto, transformações entre tétrades sem notas em comum, num          

total de 153 (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 - Representação gráfica das possíveis relações entre duas tétrades. 

 

Uma operação PK é representada através de uma fórmula composta por           

um símbolo, uma direção intervalar e as subqualidades das tétrades envolvidas. A            

Figura 2 apresenta a convenção de notação adotada para as operações e alguns             

exemplos de aplicação. 

 

Figura 2 - Modelo genérico de notação de uma operação PK e alguns exemplos de aplicação 

(ALMADA, 2017, p.28). 

 

Semelhantemente, as relações disjuntas são representadas pela direção,        

a classe intervalar e também as subqualidades tetrádicas envolvidas (Figura 3). 
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Figura 3 - Modelo genérico de notação de uma relação disjunta e alguns exemplos de aplicação. 

 

5. Processo analítico 

O processo analítico de uma dada canção se dá através das etapas de             

revisão, normalização e formatação de sua harmonia, de acordo com as convenções            

adotadas acima descritas. A canção é inserida em um arquivo no formato midi no              

programa computacional de análise, que, automaticamente, transcreve os acordes de          
4

acordo com suas subqualidades e as distâncias entre fundamentais. Em seguida, o            

programa retorna a sequência de operações correspondentes, bem como uma série de            

gráficos que serão apresentados no decorrer do artigo. A Figura 4 resume            

esquematicamente o processo analítico. 

 

 

Figura 4 - Fluxograma do processo analítico no sistema PK (KÜHN etal, 2017, p.179). 

4
O processo analítico é desempenhado pelo programa computacional PK. Para maiores informações,             

ver ALMADA (2017). 
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6. Discussão dos resultados 

Na segunda fase composicional foram analisadas 58 músicas, um         

número ligeiramente superior em relação à primeira fase (40 canções). Este aumento            

reflete-se diretamente na quantidade absoluta de acordes utilizados: 1970 acordes na           

primeira fase e 2866 na segunda. Na Figura 5 podemos observar que certas             

tendências são mantidas, como o maior uso das subqualidades Y (“maior com            

sétima”) e z (“menor com sétima”), seguidas pela subqualidade Z (“maior com sétima             

maior”). A discrepância no uso das subqualidades Z, Y e z em relação às demais               

aponta para uma preferência que pode estar associada a um traço estilístico de             

Jobim.  
5

 

 

 

Figura 5 - Distribuição das subqualidades tetrádicas em percentuais considerando as duas fases 

Jobim (em vermelho são indicadas as subqualidades e tendências mais proeminentes). 

 

A Figura 6 mostra a distribuição percentual das classes de operações           

utilizadas nas canções. As mais usadas são D+ e F+, que representam movimentos de              

quarta ascendente com manutenção e mudança de modo, respectivamente, a despeito           

da queda relativa entre a primeira e a segunda fases. 

5
 Evidentemente, apenas com a conclusão do projeto será possível confirmar ou refutar tal hipótese. 
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Figura 6 - Distribuição das classes de operações utilizadas nas duas fases, em quantidades 

percentuais. As classes mais recorrentes são circuladas e modificações mais expressivas são indicadas 

por setas. 

 

A comparação entre as recorrências de relações disjuntas nas duas fases           

é apresentada na Figura 7. Os casos mais recorrentes em ambas as fases são todos de                

segundas menores, em ambas as direções, em especial, descendente.         

Especificamente, os casos mais comuns correspondem a fórmulas harmônicas típicas          

do repertório popular: +1xz (ex: E♭º7-Dm7); -1YY (ex: D♭7-C7); -1Yz (ex: F7-Em7);            

-1zx (ex: Em7-E♭º7); -1zz (ex: Am7-A♭m7) etc. 

 

 

 

Figura 7 - Distribuição das relações disjuntas nas duas fases. As relações são segmentadas de acordo 

com os intervalos entre fundamentais (em amarelo). Os casos mais recorrentes são destacados dentro 

de retângulos. 
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A Figura 8 apresenta o quadro das 615 operações específicas          

consideradas no sistema. São organizadas de acordo com as classes e subclasses, ou             

seja, pelos intervalos entre as fundamentais. Cada barra representa a ocorrência em            

valores absolutos de uma determinada operação PK (no caso, o gráfico corresponde            

às operações específicas da primeira fase). 

 

 

Figura 8 - Quadro de distribuição de ocorrência de operações PK específicas, considerando a primeira 

fase. 

 

A Figura 9 sobrepõe os gráficos de ocorrência das operações específicas           

das duas fases analisadas. Como se observa, as correspondências sugerem uma           

reafirmação do estilo do compositor. As diferenças, por sua vez, podem estar ligadas a              

aspectos específicos de cada fase, o que será investigado no decorrer do exame             

comparativo dos demais três estágios composicionais. De qualquer modo, as          

operações predominantes em ambas as fases são relacionadas a intervalos de quarta            

ascendente, como indicado na figura, em acordo com encadeamentos bastante          

comuns na música popular. 
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Figura 9 - Distribuição comparativa das operações PK específicas, com a sobreposição dos casos da 

primeira e segunda fases (respectivamente, em azul e laranja). 

 

7. Conclusões 

Esse artigo apresentou uma análise comparativa das duas primeiras         

fases composicionais de Antônio Carlos Jobim, tendo como base o sistema PK, que se              

apresenta como uma expansão das Teorias Transformacional e Neorriemanniana.         

Focando nos aspectos específicos das subqualidades acordais, classes e subclasses,          

relações disjuntas e operações específicas, a presente análise vem contribuir para o            

campo de estudos sistemáticos em música popular com uma perspectiva original e            

ampliada sobre o universo harmônico do compositor. Como desdobramento natural,          

o mesmo procedimento comparativo será estendido às demais fases composicionais,          

visando a contribuir para a expansão do conhecimento sobre o estilo desse            

compositor. Embora em estágio preliminar, o projeto tem produzido resultados que           

reforçam a hipótese de que as escolhas harmônicas de Jobim estão associadas a             

encadeamentos característicos que evidenciariam uma identidade entre suas fases         

composicionais. 
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