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1. Introdução

A crise paradigmática da ciência moderna é analisada por Santos (2003)1 sob algumas condições 
científicas e sociológicas que desenham o assim chamado paradigma “emergente” da ciência, que 
se constitui em um novo paradigma social no qual a produção de conhecimento contribui para a 
desconstrução de privilégios de relações de poder. Na era de comunicação e integração entre pessoas 
e lugares sem precedentes na história, o potencial inesgotável de universalizar e democratizar o acesso 
ao conhecimento tem sido encoberto pela propagação de desinformação e anti-conhecimento e pelo 
negacionismo científico. Se a questão é questionar se a ciência é absoluta, a ciência precisa certamente 
ser refutável – e é de sua natureza ser, com novos conhecimentos científicos. Nesse contexto de 
refutação científica, o escopo deste artigo2 consiste no exame crítico de fundamentos e eventuais 
inconsistências na teoria da música e em suas pedagogias. Considerando a teoria como extensão da 
prática ou em interface com ela, ressaltamos como aspecto fundamental do presente texto o “diálogo 
crítico permanente com a realidade em sentido teórico e prático” (Demo, 1996, p. 34). 

A teoria da música tende a ser transversal entre as diferentes disciplinas, desde Percepção, História 
da Música, Análise e Harmonia até as que lidam com metodologias de ensino e práticas/performances 
individuais e coletivas. Uma pesquisa que envolve o estudo de fundamentos teóricos da música deve 
refletir a experiência direta com o fenômeno musical, assim, processos característicos da experiência 
musical não podem ser alienados da pesquisa sobre música e seu ensino. A referência tradicional de 
cientificidade consolidou historicamente um processo de validação do conhecimento musical pela ótica 
das ciências naturais e exatas,3 especialmente sob a perspectiva de investigar a natureza acústica do 
som como a própria matéria prima de produção e percepção musicais. Esse processo histórico de 

1   Em diálogo com autores como Kuhn (1998).
2  O presente texto é derivado de discussões presentes em minha tese de doutorado (Batalha, 2017), contendo parte de 
sua redação original com adaptações à finalidade deste artigo.
3  A relação com a matemática e a física se confunde com a própria história da teoria musical. Podemos nos reportar, por 
exemplo, às proporções do monocórdio de Pitágoras e à “música das esferas”; ao quadrivium medieval; ao cálculo do tem-
peramento da oitava e das relações acústicas da série harmônica que fundamentam os tratados musicais pós-renascentistas; 
até chegar no ponto culminante desse processo, no final do século XIX, com os trabalhos de H. Helmholtz, entre outros. 

Fundamentos para o ensino de teoria musical
na educação superior
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cientifização da música por meio do estudo do som tem sido acompanhado pelo estudo da notação 
musical padrão como o próprio estudo da música em si. Além disso, se convencionou em sua abordagem 
teórica um modelo científico que contempla parcialmente a pluralidade do mundo contemporâneo4 em 
seus repertórios musicais e também em modelos teóricos e modos de aprendizagem. O presente texto 
concentra-se em discutir alguns fundamentos para o ensino da teoria musical, e não suas metodologias e 
didáticas. Nossa hipótese é que o planejamento pedagógico com bases científicas e estéticas (ancoradas 
no atual estado da arte da pesquisa e da produção artística em música) deverá impactar a aprendizagem 
musical e seu ensino na educação superior.

2. Por fundamentos teórico-práticos e outras pedagogias: 
temporalidade na música

O som, enquanto fenômeno acústico, é parte integrante do campo científico da Física. Quando 
se pergunta a esses cientistas quantos e quais são os parâmetros ou qualidades básicas do som, ela 
ou ele dirá que são três: altura, intensidade e timbre. Por outro lado, em geral, em livros de teoria da 
música há um quarto parâmetro, a duração. O campo da acústica elenca como parâmetros do som 
“altura, intensidade e timbre” (Roederer, 1998, p. 21), ao passo que a teoria ‘cientificizada’ da música 
forja uma pseudoacústica ao enumerar o total de quatro parâmetros – os mesmos três admitidos pelas 
ciências exatas mais o acréscimo da duração. Contraditoriamente, a mesma teoria estabelece para este 
parâmetro sonoro a condição excepcional de também existir no silêncio. Para desconstruir essa falha 
conceitual, devemos de antemão constatar que o que dura, de fato, é o tempo, tenha ele som ou silêncio.5 
Portanto, se há som, há necessariamente timbre, intensidade e altura (determinável ou não), e uma vez 
que há tempo,6 há inclusive o silêncio, que dura e que põe fim à música. Devemos assim examinar 
como premissa o princípio da temporalidade no discurso musical, que utiliza o som físico como meio. 
Tal problema, no âmbito de seu impacto na teoria e no ensino musical, é discutido por Moraes (2003) 
como resultante da literal descrição7 da representação notacional dos símbolos durativos das notas 

4  Em julho de 2020, o Programa de Pós-Graduação em Música da Unirio recebeu remotamente para uma palestra o profes-
sor Philip Ewell, da City University de New York. Discutiu-se que os repertórios da música de concerto e modelos teóricos 
da música estudados nas universidades e conservatórios são quase em sua totalidade selecionados entre os escritos por 
homens brancos (Ewell; Cambria; Korman, 2020). Em 2019, Ewell tratou dessa problemática em conferência intitulada Music 
Theory’s White Racial Frame, com publicação em forma de artigo (Ewell, 2020). Na análise do autor, o problema não se re-
sume à falta de diversidade. A questão central de sua discussão é que muitos quadros teóricos são construídos sob premissas 
racistas, em que uma idealizada superioridade da “boa música” e de seus elementos estruturantes permanecem norteando 
o discurso formal sobre a música. A respeito desse tema, vale a pena assistir a Music Theory and White Supremacy, vídeo 
no canal do youtube de Adam Neely.
5 Entretanto, a própria noção de duração como experiência do tempo é questionada pelo filósofo Gaston Bachelard (ver 
Moraes, 2003).
6  Wisnik (1989) chega a defender que o som surge a partir de uma temporalidade, tendo em vista o ciclo de vibrações 
resultante de sua periodicidade.
7  Discussão semelhante já aparecia na linguística, com Ferdinand Saussure, em 1916, a respeito da relação entre língua e 
escrita (Saussure, 1970, pp. 34-45).
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na partitura musical. Em outras palavras, na raiz da presença da duração ao lado dos três parâmetros 
sonoros, o percurso histórico da cientifização do som foi moldado pela lente do desenvolvimento da 
escrita musical moderna.

A teorização do ritmo desde a Idade Média teve como princípio básico o uso de valores de duração 
da escrita musical, sustentada pela divisão de um valor duracional maior em outros menores. A notação 
do ritmo foi tomada como pressuposto da própria ritmicidade representada na escrita. Por conseguinte, 
a descrição da representação do fenômeno converteu-se na descrição do próprio fenômeno. Essa 
concepção baseada na escrita de durações foi redimensionada por nomes diversos na Alemanha do 
século XVIII, como Johann Adolph Scheibe, Friedrich, Wilhem Marpurg, Johann Philipp Kirnberger, Johann 
Abraham, Peter Schulz e Heinrich Christoph Koch (ver Caplin, 2007; Mirka, 2009).

A noção de música como ‘arte do som’, embora mais recorrente, coexiste com a afirmação de que 
a música é “the time art par excellence” (Zuckerkandl, 1975, p. 267), onde o ritmo é compreendido 
como seu aspecto mais fundamental. Segundo Dahlhaus (1982), “in the complex of impressions of space 
and motion what counts as primary is rhythm, not melody (...)” (Dahlhaus, 1982, p. 80). Entretanto, é 
frequentemente admitido na literatura acadêmica que “rhythm is often regarded as one of the most 
problematic and least understood aspects of music” (Hasty, 1997, p. 3). Ou nas palavras de Caplin 
(2007), “it is difficult to talk about rhythm in music, or, for that matter, the temporal experience in 
general” (Caplin, 2007, p. 657). Berry (1987) também discute a questão identificando um problema 
de terminologia em que conceitos diversos são tratados de maneira distinta, revelando a falta de 
vocabulário teórico compartilhado. Para lidar com essa questão, recorremos às várias definições de 
ritmo presentes em Toussaint (2013), que reúne uma grande variedade desde a Antiguidade até o 
século XXI, adotando em seu livro a conceituação presente no Harvard Dictionary of Music: “A pattern 

configuration of attacks” (apud Toussaint, 2013, p. 4). Parece ser justamente essa, nas palavras de Marisa 
Ramires, a abordagem de Edmond Costère quando ele propõe na visualização de um trecho rítmico de 
La Habanera, de Bizet, apenas os ataques dos sons (Figura 1).

 Figura 1 – Representação de ataques de Costère (Ramires, 2001, p. 228).

A partir dessa perspectiva, nos aproximamos de uma interface entre tempo e espacialidade onde a 
noção de eventos que ocorrem sobre pulsos temporalmente instaurados nos aproxima de um princípio 
de localização desses ataques. Para representar um sistema de referência temporal em relação ao qual 
possa existir localização de ataques, Lerdahl e Jackendoff usam “(...) a spatial analogy: beats correspond 
to geometric points rather than to the lines drawn between them” (Lerdahl; Jackendoff, 1996, p. 18). 
Mirka (2009) observa que essa analogia não é nova: “(…) by introducing the dot format Lerdahl and 
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Jackendoff actually turn back to the original representation of beats as dots by Kirnberger and Schulz” (Mirka, 
2009, p. 14). Essa representação espacial é datada do século XVIII (Figura 2).

 Figura 2 – Representação de pulsos por Kirnberger e Schulz (Mirka, 2009, p. 5).

Kirnberger e Schulz descrevem que uma sequência pulsativa adquire um caráter métrico à medida 
em que “(...) the beats are not equally strong but the stronger and the weaker beats alternate according 
to some constant rule (…)”. Na escuta ou na execução musical “(…) we put an accent on the first 
pulse of each group or imagine hearing it stronger than the others” (apud Mirka, 2009, pp. 4-5). Também, 
outros teóricos alemães contemporâneos a eles sustentaram a ideia discutida em recentes teorias 
do ritmo no século XX de que o acento é um fenômeno cognitivo independente do som acústico. 
Caplin (2007) menciona, por exemplo, que “Gottfried Weber [1779-1839] speaks of metrical accent 
as possessing an ‘internal weight' whether or not that metrically strong moment is actually performed 
with great force” (p. 677) – essa teoria viria a perder espaço com a noção de agógica musical de Hugo 
Riemann.

Na tese de Moraes (2003), a abordagem do ritmo se baseia no princípio de identificação das 
posições dos instantes dos gestos temporais na estrutura rítmica, a partir de trabalhos de autores como 
os filósofos Gaston Bachelard e Martin Heidegger, os teóricos da percepção musical e teoria Howard 
& Perkins, Cooper & Meyer, além do linguista James Martin, entre outros. Vale ponderar que a ideia de 
negação da duração como fator originário do ritmo presente em seu trabalho, inadvertidamente, gera 
a lacuna da ausência de discussão sobre o lugar desse fenômeno real de temporalidade em uma teoria 
do ritmo. Moraes propõe o uso do termo quandidade – em referência ao quando – para se opor à 
ideia de quantidade – quanto (duração) –, defendendo que em cada ataque de uma frase musical, “(…) 
a diferença rítmica corresponde à diferença de ‘posição’ temporal dos inícios dos sons – à diferença de 
quandidade” (Moraes, 2003, p. 136). 

Considerando a consulta de textos nesta pesquisa, predominantemente em língua inglesa,8 convém 
apontar que a literatura com frequência recorre a duas nomenclaturas distintas, beat e pulse, para 
designar esses pontos. Praticamente, ambas tendem a se passar por sinônimos, como pode ser verificado 

8  Isso se justifica pelo escopo do presente texto. Vale destacar, entretanto, a produção em língua portuguesa reunida no 
livro editado por Ilza Nogueira e Guilherme de Barros, Teoria e Análise Musical em Perspectiva Didática, publicado pela Asso-
ciação Brasileira de Teoria e Análise Musical e a Editora Edufba. O referido volume comprende tanto textos originais quanto 
traduções que investigam "as idiossincrasias, as vicissitudes e as estratégias metodológicas do ensino teórico e analítico", nas 
palavras de seus editores.
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no Oxford Dictionary of Musical Terms (Latham, 2004). Toussaint (2013), por exemplo, utiliza o termo 
‘pulso’ (pulse) “(...) to denote the location at which a sound or attack may be realized.” (Toussaint, 2013, 
p. 5), mas também recorre ao longo de seu trabalho à terminologia beat, comumente traduzida para o 
português tanto como ‘batida’ quanto como ‘pulso’.

Kramer (1988), entretanto, problematiza a necessidade de distinção entre um termo e outro: pulse 
“occurs at a timepoint”, enquanto beat “is a timepoint” (Kramer, 1988, p. 97, grifo no original). O autor 
de The Time of Music prossegue com sua diferenciação:

Beats acquire significance because of where they occur whithin their metric 
hierarchy. The significance of pulses, by contrast, is not created by their location 
along temporal continuum but rather by their rhythmic context (Kramer, 1988, 
p. 97).

Ao que nos parece, Kramer está associando o conceito de pulse ao que antes chamamos de ‘ataque’, 
enquanto associa àquele ponto de tempo, ou “instantes sem duração” de Hasty, a identificação de 
beats. Um problema da tradução de beat para o português é que a palavra ‘batida’ relaciona-se muito 
facilmente a uma ocorrência sonora, mas vale lembrar que tal ponto de temporalidade é pulsativo sem 

ser sonoro. Do nosso ponto de vista, propomos a tradução indistinta dos dois termos (pulse e beat) 
para designar, subvertendo o rigor de Kramer, as pulsações ou aqueles pontos de tempo que somos 
capazes de experienciar, mas que “we do not literally hear” (Kramer, 1988, p. 97, grifo no original).

A pulsação é de fato plural, trata-se de pulsações. Segundo Lerdahl e Jackendoff, a temporalidade do 
ritmo não aciona uma única linha pulsativa, pois nas palavras dos autores, “For beats to be strong or weak 

there must exist a metrical hierarchy – two or more levels of beats (...)” (Lerdahl; Jackendoff, 1996, p. 19).  A 
Figura 3 mostra uma representação de múltiplos níveis pulsativos em um sistema métrico no qual cada 
pulso está em disjunção binária. O nível principal de pulsação, o da ‘marcação comum do tempo’, está 
destacado em cor cinza.

 Figura 3 –  Representação de níveis pulsativos de Moraes (Moraes, 2003, p. 156).

Em uma representação semelhante de hierarquia métrica, Toussaint (2013) apresenta um gráfico 
pulsativo no qual a numeração horizontal contém o número de pulsos e a vertical uma escala de níveis 
hierárquicos, a partir de uma adaptação de Lerdahl e Jackendoff (Figura 4).
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Figura 4 – Hierarquia de pulsações (Toussaint, 2013, p. 69).  

Ambas as figuras sugerem que diferentes pontos de tempo contêm o mesmo peso hierárquico. No 
gráfico de Toussaint, por exemplo, tanto o pulso 4 quanto o pulso 12 estão representados com a mesma 
escala hierárquica, i. e., 3 na numeração vertical à esquerda do gráfico. Toussaint (2013) apresenta uma 
estrutura homóloga à escala cromática com um ciclo de 12 pulsos equidistantes. O autor adota a 
ciclicidade do círculo para gerar polígonos que se formam a partir dos pontos de tempo ou beat-classes 
presentes em estruturas rítmicas diversas. Esse processo de geração de figuras geométricas destaca os 
ataques no círculo com 12 pulsos, e uma vez destacados, a sequência de pontos é conectada com linhas. 
Toussaint mostra, por exemplo, a geometria do padrão rítmico que é recorrente na música bembé da 
África sub-saariana (Figura 5).

 Figura 5 – Geometria do padrão rítmico bembé (Toussaint, 2013, p. 48).

Aprofundando essa discussão, Moraes (2003) vai explicitar o funcionamento hierárquico desse 
complexo pulsativo com base na chamada “regra de acentuação” (accent-rule) proposta por James 
Martin (1972) no campo da linguística. Conforme Moraes descreve,
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O que Martin nos mostra é que numa estrutura hierárquica nunca haverá 
igualdade (i. e., dois fortes iguais ou dois fracos iguais), mas sempre diferenças no 
sentido de que todos os elementos de um nível pulsativo serão acentualmente 
diferentes entre si (Moraes, 2003, p. 159).

O “calendário” temporal, retomando Lerdahl e Jackendoff, pressupõe “the interaction of different 
levels of beats” (Lerdahl; Jackendoff, 1996, p. 68), onde “o gesto de ataque não simplesmente é naquele 
momento, mas é toda aquela temporalidade ‘flagrada’ em um de seus momentos” (Moraes, 2003, p. 
177). Nessa interação de pulsações simultâneas, Moraes destaca que

... todos os níveis (...) serão afetados por uma hierarquia de ‘pesos’, de forma que, 
a cada nível, não haverá dois ‘pesos’ iguais. Assim, uma quandidade é diferente de 
outra não só ordinalmente, mas também hierarquicamente (Moraes, 2003, pp. 
160-161, grifo no original).

No contexto de uma matriz pulsativa, como a que foi exemplificada, a ação musical de decidir dar 
início a um som será correspondente a um gesto individual, isto é,

[a] uma decisão de iniciá-lo neste pulso e não naquele, ou ainda, a decisão de 
iniciar um som neste pulso e o próximo som, não no pulso seguinte, mas somente 
num pulso mais adiante, deixando pelo caminho pulsos intermediários, que não 
serão “tocados” (Moraes, 2003, p. 151, grifo no original).

A teoria musical tradicionalmente associa a síncope à duração do som, como uma questão de 
prolongamento duracional. Entretanto, segundo a perspectiva que temos adotado neste trabalho, 
assumimos que a posição de ataque do som é a informação de temporalidade mais fundamental para 
o entendimento e a estruturação do ritmo que a articulação do som. Carl Schater afirma que “The 
metrical accent (…) always colors the event – tone, harmony, occasionally even silence – that falls on the 
favored point” (apud Hasty, 1997, p. 17). Certamente, contudo, não seria possível pensar em hierarquia 
em música apenas no plano rítmico.

A hierarquia métrica pode ser constituída como um fenômeno exclusivamente temporal de pesos e 
acentuações, como já se constatava entre os teóricos alemães do século XVIII, entretanto, as posições de 
tempo, uma vez instauradas como eventos sonoros, passam a ser confrontadas com informações tonais 
provenientes de alturas, dinâmicas e timbres. Há, portanto, uma permanente tensão – que tende a ser 
resolvida como decorrência da ação composicional – entre a estruturação da temporalidade musical na 
ação rítmica e os diferentes timbres, dinâmicas, registros graves ou agudos, desenvolvimentos melódicos 
e elaborações harmônicas que muitas vezes ganham caráter autônomo para eventualmente produzirem 
sentido de peso métrico.9

9  As posições temporais de início dos acordes tendem a ocorrer em níveis pulsativos mais altos, com mais peso na hier-
arquia métrica, enquanto a melodia tende a explorar as quandidades próximas do nível pulsativo quanto de peso menor na 
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Nas palavras de Bharucha e Krumhansl (1983),

The rhythmic analysis of a piece of music may also rely upon harmonic structure. 
It is often the case that the “strong beat” may be found by the listener with 
no difficulty even though it may be cued neither by loudness nor temporal 
parameters. In such cases, the strong beat will be perceived at the position 
of chords that are harmonically stable in the prevailing context. The stress is 
therefore implied by harmonic functions even though an actual acoustic stress 
may occur in a different temporal position in the sequence or may not occur at 
all (Bharucha; Krumhansl, 1983, p. 65).

Dessa forma, a melodia pode contradizer a hierarquia rítmica e a harmonia também. A respeito disso, 
Nattiez (1984) observa que “certos patterns interválicos, em virtude das suas funções tonais, sugerem 
uma organização métrica” (Nattiez, 1984, s/p). Também, nesse mesmo sentido, Christoph Willibald Gluck 
descrevia que “The greatest beauties of melody and harmony become faults and imperfections when 
they are not in their proper place” (apud Shapiro, 1978, p. 35, grifo meu).

O reconhecimento da posição temporal de um evento sonoro/gestual de disrupção sobre um 
referencial hierarquizado de pulsações permitiu demonstrar que o complexo de pulsares simplesmente 
é quando ele está presente, enquanto que a duração inaugurada em um ataque rítmico somente será, 
dentro de uma perspectiva de posições de eventos em pontos de tempo.

3. Por fundamentos teórico-práticos e outras pedagogias: direções 
no espaço musical

O fenômeno de cientifização da escrita musical tem também efeito, segundo Moraes (2003), sobre 
a altura do som, impactando a abordagem teórica e didática da música. A informação gráfico-visual de 
subida e descida de símbolos escritos no pentagrama passou a fundir, indevidamente, a descrição da 
experiência perceptiva das notas musicais à expressão de seu status acústico ora mais grave ou ora mais 
agudo (ver também Piana, 2001; Krumhansl, 1990; Huron, 2006; Rings, 2011).

A tradição estruturalista do sentido musical tende a desenvolver o conceito de estrutura musical 
a partir de um sentido proposicional e descritivo, mais ancorado no discurso verbal do que em um 
sentido percebido, mas a ideia de espaço em música se relaciona, entre outras coisas, ao sentido de 
presença musical: a presença da música e a consciência de ser presente na música. Estar consciente em 
música permite a produção de formalizações verbais ou visuais que oferecem códigos para representar 
o lugar dessa presença. Krumhansl (1990) constata que nossa experiência perceptiva “(...) goes beyond 
sensory registration of single musical events. Sound elements are heard in context, organized in pitch 
and time, and are understood in terms of their functions within that context” (Krumhansl, 1990, p. 3).

hierarquia. Um exemplo de inversão desse processo ocorre na ária na quarta corda, de J. S. Bach, onde uma progressão de 
acordes ao longo de quatro compassos é acompanhada por uma longa e expressiva nota.
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Nessa mesma linha de pensamento, lemos em Huron:

The ability of listeners to imagine a single tone as serving different tonal functions 
indicates that scale degrees are cognitive rather than perceptual phenomena 
That is, “scale degree” is how minds interpret physically sounding tones (...). 
(Huron, 2006, p. 143, grifo do autor).

Nattiez (1984) aborda essa questão destacando que é preciso “distinguir a altura enquanto realidade 
física (...) das propriedades ou das funções que a nota assume, segundo seu contexto” (Nattiez, 1984, 
s/p, grifo do autor). O que vemos é o argumento de que existe um contexto de alturas (e de tempo) 
inerente à compreensão musical. Trata-se de relacionar um som (uma ou mais alturas) a centros tonais ou 
a escalas/modos – não necessariamente no plural. Segundo Piana (2001), isso seria o objeto anunciado 
no som.

Embora presente em outros autores contemporâneos, essa mesma discussão já aparecia em 
Vereinfachte Harmonielehre, a Harmonia Simplificada de Hugo Riemann:

Cada nota de uma melodia possui seu efeito estético em grande medida (...) por 
seu significado harmônico. Por significado harmônico de uma nota entendemos 
sua relação, percebida de modo preciso pela escuta, com outras notas da mesma 
melodia ou – em composição a várias vozes – com notas de outras melodias 
secundárias (Riemann, 1896, p. 2, grifo no original).10

O que destacamos agora como contexto se reporta às expressões presentes em definições de 
tonalidade (relações, repouso, conclusão, tendência, atração, movimento, conteúdo percebido, orientação 
e senso de direção) e que seriam caracterizadoras de senso tonal, podendo se remeter às relações 
harmônicas subordinadas a um centro e/ou às relações entre os graus de uma escala. Importa observar 
que categorizações como essas não se referem, segundo Nogueira (2004), a um procedimento apenas 
“intelectual” resultante da experiência, visto que apenas “uma pequena percentagem de nossas categorias 
é formada por atos conscientes de categorização; a maior parte é espontânea e inconscientemente 
formada como resultado da nossa ação experiencial no mundo” (Nogueira, 2004, p. 52).  Uma informação 
acústica quando se manifesta como identidade tonal é devido à percepção do seu contexto musical.

A discussão acerca do contexto musical como parte da identidade de um som compreenderá em 
Rings (2011) um salto bastante significativo. Em certa altura de seu texto, o autor afirma que essa 
discussão se aproxima, em grande medida, de uma concepção teórica medieval, a denominação de 
notas musicais por Guido D’Arezzo, por meio de sílabas. Sua finalidade original11 foi evidenciar que uma 
nota identificada, por exemplo, pela letra A, “(...) can be experienced as hexacordal member la, mi, or 

10  Publicado em língua inglesa em 1896, três anos depois de sua primeira edição alemã: “Every note of a melody owes its 
aesthetic effect in great measure (…) to its harmonic meaning. And by the harmonic meaning of a note we understand its 
relation, as accurately perceived by the ear, to other notes of the same melody or – in composition in several parts – to notes 
of other accompanying melodies”.
11  Posteriormente, em alguns países, os de línguas neolatinas especialmente, passaram a se utilizar das sílabas para fins de 
substituição das letras.
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re... (Rings, 2011, p. 45), ou seja, com significados musicais próprios dentro de cada contexto. Ao que 
parece, a didática do monge preconiza essa mesma preocupação recente de redimensionamento de 
uma ‘premissa acústica’ como o fundamento explicar a música e sua cognição.  A estratégia de Guido 
D’Arezzo repousa precisamente sobre o ponto que é primordial para Rings em sua elaboração teórica, 
qual seja, o princípio de que a atribuição de distintos significados para uma mesma informação acústica 
é uma face da experiência cognitivo-musical, na qual engendram-se diferenças e singularidades baseadas 
em nossa compreensão musical do fenômeno sonoro – onde grifamos o entendimento produzido pela 
ação de nossa musicalidade, sem depender de estratégias analítico-verbais-visuais exteriores à música.

Remetendo-se ao trabalho de David Huron, Rings utiliza o conceito filosófico de quale (qualia, 
no plural) para se referir ao traço distintivo de uma nota ou intervalo. O que defendemos é que os 
esquemas visuais e geométricos podem contribuir para um mapeamento descritivo mais completo 
da estrutura das diferentes funções tonais e de seus diferentes contextos, tendo em vista a concepção 
de qualia tonais na expressão de identidades presentes na percepção e estruturação de eventos que 
se manifestam acusticamente, mas que não são regulados por princípios acústicos. Hyer (2007), ao 
seu modo, aborda a questão das diferenças tonais de dados acústicos equivalentes referindo-se a 
múltiplas significações musicais de uma altura singular, demonstrando que a frequência de 440 Hz pode 
representar musicalmente (tonalmente) “(…) an augmented fourth above E∫, the minor third in an F# 
minor triad, a dominant in relation to D, or 2̂ in G major rather than a mere acoustical frequency (…)” 
(Hyer, 2007, p. 728).

Direcionando essa discussão para intervalos, Butler e Brown (1994) apontam para distintas 
interpretações da distância entre duas notas:

(…) the three-semitone gap between pitch classes 0 and 3 has no distinctive 
tonal meaning, but when 0 becomes the specific pitch middle C, and 3 becomes 
the E-flat a minor third above it, that particular three-semitone gap will be 
found in different harmonic and tonal contexts than it would if 0 were C and 3 
were the D-sharp an augmented second above it (Butler ; Brown, 1994, p. 194).

As situações musicais ilustradas demonstram que as diferenças de contexto vão determinar 
identidades tonais, seja em um fragmento melódico, única nota ou um intervalo entre notas.12 Como 
alternativas teóricas e metodológicas para compreender a música além da condicionante descrição das 
propriedades de vibrações acústicas naturais e da visualidade da notação, noções mais fundamentadas 
de temporalidade e espacialidade em música se apresentam hoje como uma direção investigativa acerca 
de funções estruturais da música e seus modelos de percepção. Desse modo, representar aspectos 
estruturais e cognitivos da música se condiciona ao entendimento de que qualquer signo representativo 
terá sempre o limite de representar e nunca de ser a música. O uso de representações visuais ou 
geométricas não será um fim em si, mas uma ferramenta de compreensão de processos que muitas 

12  De acordo com Nogueira (2004), “a indispensabilidade da teoria da metáfora para o estudo da experiência musical, 
de seu sentido e de sua possibilidade comunicativa, por duas razões principais: (1) porque sem as metáforas não há como 
descrevermos a experiência musical e (2) porque entendemos ser a chave para uma teoria do entendimento musical e da 
comunicação de experiências em música (p. 13).
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vezes não são suficientemente descritos pela narrativa verbal. Qualquer representação da música deve 
ser utilizada como utilizamos a linguagem verbal para falar de música, como metáfora13 que serve à 
descrição e compreensão do fenômeno musical experienciado. A representação é meio para descrever 
determinados aspectos que sustentam o entendimento musical no âmbito de uma interface entre 
cognição e estrutura musical, reconhecendo “the possibility of using spatial metaphors for describing 
not only musical properties (…) but also mental representations” (Krumhansl, 2004, p. 253).

Em 1994, na reunião anual da Society for Music Theory, Peter Westergaard apontou a necessidade 
de “(…) to find a way to build a geometry of sounds in time that shows not just how music is, but 
how it goes” (Westergaard, 1996, p. 21, grifo do autor). Assim, se a geometria “(…) provides powerful 
tool for modeling musical structure” (Tymoczko, 2011, p. 19), convém questionar se a geometria nos 
distancia ou nos aproxima da experiência musical ‘real’. No livro de referência para o estudo de história 
da teoria musical, The Cambridge History of Western Music Theory, organizado por Thomas Christensen 
(2007), há uma inteira seção dedicada a discutir a temática, Mapping Tonal Spaces, ao longo de quatro 
diferentes artigos. A noção de espaço musical também se materializa no uso de esquemas geométricos 
para análises musicais e descrições acerca de funções estruturais da música. Nesse cenário, a experiência 
sensorial com o fenômeno sonoro tem sido compreendida em sua interface cognitiva, produzida pelas 
inter-relações com o ambiente natural e social na expressão de musicalidades pela experiência sensorial 
com a música, objeto de análise no uso de representações espaciais. São inúmeras as formas de pensar 
o espaço na música: o espaço do ambiente acústico, o espaço do instrumento musical, o espaço do 
corpo dançante, o espaço transcorrido no tempo, o espaço entre as notas, etc.

Uma das mais elementares formas de representação espacial em música é o círculo.14 Essa e outras 
figuras geométricas vem recebendo diferentes usos ao longo da história da música, particularmente 
no cenário teórico mais recente (ver Westergaard, 1996; Schat, 1993; entre outros). Straus (2000), 
por exemplo, utiliza a circunferência semelhante ao relógio para diferenciar altura (pitch) de classe de 
alturas (pitch-class), a primeira como um som singular qualquer em determinada frequência e a outra 
como a designação de alturas em diferentes oitavas com o mesmo nome, por exemplo, “(...) qualquer 
nota chamada Lá é um membro da classe de notas Lá” (Straus, 2000, p. 2). A visualização da equivalência 
de oitavas pode ser melhor percebida na hélice de Roger Shepard, conforme apresentada por Lerdahl 
(2001; ver Figura 6).

A hélice evidencia que em cada oitava haverá um dado perceptivo novo conforme a mudança do 
registro da classe. Observa-se que a divisão da oitava em doze partes também traz em si uma ideia de 
circularidade, de formato circular, com a visualização de um único ponto para todas as oitavas de cada 
classe de notas, numeradas de 0 a 11. Hook (2002) também explicita a forma circular, mas nomeando 
as alturas com letras, ao invés de utilizar algarismos (Figura 7).

13  Se olharmos por um breve instante para outro universo teórico/composicional, veremos na teoria pós-tonal uma temáti-
ca estranha ou até mesmo oposta a tal entendimento, pois nesse caso, uma dada classe de notas – em razão da desejada 
igualdade entre as notas – seria identificada por sua altura fixa, assim como os intervalos que formam classes fixas de acordo 
com a distância em semitons com que as notas se separam.
14  O círculo é associado ao tempo pelo menos desde a Antiguidade Clássica (no Timeau, de Platão, ou mesmo no pé 
métrico τροχός). Também pode ser visto no texto Persa de Ṣafī al-Dīn al-Urmawī, Kitâb al-Adwâr, de 1252.
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 Figura 6 – Hélice de Shepard (Lerdahl, 2001, p. 114).

 Figura 7 – Forma circular cromática da oitava (Hook, 2002, p. 124).

A representação de um contexto em que uma altura se insere pode ser vista de outra maneira em 
Tymoczko (2011), através da mesma forma circular análoga ao relógio, com doze pontos cromáticos 
enarmônicos (Figura 8).

Sabemos da preferência dos gregos antigos pela leitura descendente nas escalas formadas a partir 
de tetracordes, mas também sabemos da tendência mais recorrente pela organização ascendente das 
escalas. Neste ponto, é pertinente a comparação feita por Tagg (2014) quanto às correspondências 
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entre a escala ocidental e as escalas descritas nas teorias musicais árabe,15 chinesa e hindu (Quadro 1).

 Figura 8 – Representação do espaço diatônico (Tymoczko, 2011, p. 118).

Quadro 1 – Correspondências entre escalas (Tagg, 2014, p. 93).

Scale degree 1 ̂ 2 ̂ �3 ̂ 4 ̂ 5 ̂ �6 ̂ �7 ̂ 8"̂1 ̂

Movable sol-fa doh ré mi fa sol la ti doh
Arab 
Movable sol-fa

Rast 
dā l

Douka 
rā '

Jaharka 
m īm

Nawa 
f ā '

Hussayni 
şād'

Awj 
lām

Kirdan 
tā'

... 
dā l

China 
(transcr.)

上 
shàng

尺 
chĕi

工 
gōng

凡 
fán

六 
liù

五 
wũ

乙 
yí

上 
shàng

India Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni Sa

Enquanto em Hook evidenciou-se apenas o cromatismo e a indistinção enarmônica, Tymoczko 
pontuou as sete classes de notas (ou sete graus) que formam o conjunto diatônico contido na relação 
intervalar tom-tom-semitom-tom-tom-tom-semitom, a partir de Dó (C), também ressaltando as ocorrências 
enarmônicas entre sustenidos e bemóis. Isso nos remete a Toussaint (2013), que utilizou linhas para ligar 
as mesmas sete classes de notas e formar um polígono de sete lados, semelhante ao heptágono que 
vemos em McCartin (1998, ver Figura 9).

Em Toussaint, o heptágono diatônico demonstra a homologia entre escalas e ritmos, enquanto que 
em McCartin16 essa representação geométrica é ilustrativa das distâncias dos intervalos da escala e de 
uma análise do círculo das quintas, cuja sequência é uma “fonte” geradora da forma heptagonal. Moraes 
(2003) também utiliza o heptágono em sua análise de identidades tonais. Em sua tese, o polígono 
aparece como uma figura autônoma, apenas com as sete classes de notas da escala diatônica e os pontos 
cromáticos subentendidos, sem a circunferência circunscrita.17 A mesma figura geométrica é obtida por 

15  Tagg destaca que os graus 3 e 6 da escala árabe soam bem mais baixos que os demais, contudo, resguardadas as dif-
erenças de afinação, arriscaríamos dizer que o reconhecimento dessas identidades tonais não é um fenômeno exclusivamente 
decorrente da música ocidental.
16  A longa linha de corte atravessando a figura – aqui alterada como pontilhada – indica tão somente o espelhamento 
simétrico da forma heptagonal, tendo a classe “2” – “D” – como ponto focal.
17  Em outros trabalhos o autor utiliza o heptágono circunscrito a uma circunferência cromática que se assemelha às teclas 
brancas e pretas do piano.
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caminhos nitidamente independentes: os trabalhos de Toussaint e McCartin são desconhecidos por 
Moraes e vice-versa (Figura 10).

Figura 9 – Heptágono de McCartin (adaptado de McCartin, 1998, p. 363).

 Figura 10 – Heptágono de Moraes (Moraes, 2003, p. 29).

A denominação dos vértices não é feita nem com algarismos arábicos (0, 2, 4, 5, 7, 9, 11) nem 
com notas (C, D, E, F, G, A, B), mas com algarismos romanos, que são especificamente indicadores 
dos diferentes graus da escala diatônica, independente da altura de referência, isto é, “qualquer ponto 
do continuum grave-agudo” (Moraes, 2003, p. 27). Assim, a classe de alturas indicada, por exemplo, 
pelo algarismo “0” ou pela letra “C” poderia ser (ou estar em) seja qual for o vértice. Moraes destaca 
que o conceito de pitch-class também pode ser utilizado para definir graus em suas múltiplas oitavas, 
independente da altura. Assim, para alguns, “0” será sempre “Do”, enquanto que para outros a atribuição 
de uma classe de alturas será feita em função da escala e da tonalidade (armadura) utilizada, tal é a 
acepção que será empregada.

Podemos retomar aqui a preocupação acerca da condição relativa das classes de notas – e vale 
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lembrar, dos próprios intervalos e acordes formados a partir delas –, conforme o contexto tonal ocupado. 
O ‘posicionamento’ do heptágono, conforme apresentado, dispõe o grau I ‘às 12 horas’ – referência 
de início dos relógios – indicando o uso tonal stricto sensu do espaço diatônico, com a sequência de 
classes 0, 2, 4, 5, 7, 9 e 11. O procedimento de análise utilizado por Moraes consiste em conceber a 
forma heptagonal como um ambiente, um espaço dentro do qual estamos imersos enquanto “sujeitos 
musicais cognitivo-corpóreos”, identificando cada grau a partir da posição dos vértices no contexto 
espacial em questão. O autor se baseia em um “artifício eurístico” de Seymour Papert, originado no 
campo da matemática. Se o dado acústico é interpretado como um grau é porque existe relação com 
uma coleção de graus, uma escala, definida pela rede de intervalos que seus graus formam entre si. Isso 
se relaciona à reflexão de Merleau-Ponty em seu livro A estrutura do comportamento, originalmente 
publicado em 1942:

É mais fácil percorrer um itinerário complicado do que explicá-lo a alguém 
(...). A dificuldade de uma descrição pura do itinerário é da mesma ordem 
que aquela de ler um mapa ou de se orientar sobre um plano, e justamente 
sabemos que o plano é quase inutilizável em certos casos de agnosia. O traçado 
puramente visual exige que nós nos representemos o itinerário como visto de 
cima, de um ponto de vista que nunca foi o nosso quando o percorremos, 
que sejamos capazes de transcrever uma melodia cinética em diagrama visual, 
de estabelecer entre um e outro relações de correspondência recíproca e de 
expressão mútua (Merleau-Ponty, 1975, pp. 127-128).

A divisão da oitava em doze partes trouxe ao longo da história da música ocidental diferentes 
temperamentos até o advento e a consolidação do chamado temperamento igual. Em termos geométricos, 
se estamos representando a oitava pela forma circular, isto é, 360 graus, as distâncias regulares entre os 
semitons resultam em 12 ângulos de 30 graus. Isso significa que o heptágono aqui apresentado reflete 
esse temperamento equidistante. Porém, se considerarmos algum sistema alternativo de afinação, seja 
o Pitagórico ou outro, ainda assim teríamos um heptágono, a mesma figura geométrica, embora, a rigor, 
sem a mesma medida de lados.18

Historicamente, no ocidente, a emergência desse centro tonal ‘maior’ foi antecedida por diferentes 
leituras do mesmo espaço diatônico, articuladas ao desenvolvimento do sistema de notação no período 
medieval e à incorporação progressiva do ritmo da dança e da música secular em uma música sacra 
essencialmente estruturada sobre a prosódia do texto cantado (ver Moraes, 2003). Um registro histórico 
de ‘leitura’ do espaço diatônico – semelhante à ideia de identificar os vértices conforme lados adjacentes 
‘do lado de dentro’ da forma – está presente no verbete “Mode” do dicionário Grove, em uma citação 
da Epistola de ignoto cantu (GerbertS, ii, 47) na qual Guido D’Arezzo analisa similaridades estruturais e 
perceptivas entre os graus dos modos utilizados na música sacra medieval:

18  Dessa forma, o uso de G e p ao invés de 2 e 1 possibilita pensar além da afinação de temperamento igual, e de fato, 
Moraes (2003) utiliza o mesmo heptágono quando analisa escalas não ocidentais.
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Os graus são parecidos e produzem sons similares e frases concordantes 
(concordes neumas) na medida em que eles sobem e descem similarmente 
conforme a disposição de tons e semitons. Assim, o primeiro grau A [La] e o 
quarto, d [Re], são parecidos e designados como ‘um só modo’, porque ambos 
têm o intervalo de um tom descendentemente e tom-semitom-tom-tom 
ascendentemente (...) (apud Grove Music Online).19

Semelhanças são recorrentes no espaço diatônico e permitem inclusive uma análise geométrica 
daquelas similaridades que seriam indicadas, do ponto de vista da acústica, como consonância entre 
dois ou mais sons. Essa análise guidoneana (inicialmente desconhecida por Moraes na elaboração de 
sua própria estratégia de leitura geométrica), considera o contexto que possibilita a identificação dos 
graus dos modos diatônicos.

A análise desse contexto diatônico será definida em razão de uma espacialidade que se estrutura 
sob uma forma aplicável a qualquer altura de referência. Ainda, no estudo de Moraes, há a análise 
modal do espaço diatônico e a análise de outra forma, a menor, além da análise de outros sistemas 
escalares (pentatônicas, etc.).  Em uma perspectiva dita modal – que no sentido mais amplo da “prática 
comum estendida”20 é também tonal –, o heptágono esteve até agora ajustado ao chamado modo 
Jônico. Sabemos, entretanto, que o período medieval no ocidente produziu diferentes leituras modais 
do espaço diatônico. Essas leituras foram articuladas ao desenvolvimento de um sistema notacional, 
baseando-se nos diferentes modos propostos desde a Grécia Antiga e incorporando progressivamente 
o ritmo da dança a uma música essencialmente fundida na prosódia das palavras do canto.

Assim, em outras possíveis leituras modais, o heptágono pode ser posicionado, a partir de sua 
rotação, tendo qualquer um dos demais vértices ‘às 12 horas’ (Figura 11). Os modos estão dispostos 
como no círculo das quartas e quintas, conforme a ordem de ‘alteração dos graus’ que apresentam, se 
comparados ao Jônico como modo de referência: o Mixolídio possui o sétimo grau abaixado, o Dórico 
– além do sétimo – o terceiro, e assim, cumulativamente, os demais modos vão mantendo as alterações 
anteriores e incorporando novas, até o limite do Lócrio; e o Lídio, posto ao final como espelho do 
Lócrio, possui uma única alteração em relação ao Jônico, o quarto grau suspenso.

Essa perspectiva de direcionalidade e conclusão da melodia terá outro sentido no sistema musical 
que viria a se afirmar sob a denominação tonal. Nesse tonalismo strictu senso, os antigos modos se 
fundem nos graus da agora escala maior. A passagem desde a interpretação de cada um dos vértices 
do heptágono diatônico como possíveis centros até a ‘escolha final’ de um centro, antes chamado Jônico, 
configura-se como uma mudança de perspectiva no interior de uma forma aparentemente estável para 
uma estabilidade que se origina no modo de leitura do próprio sujeito musical, conforme discutido por 
Moraes (2003).

Nesse sentido, uma das funções analíticas do heptágono é verificar como se processam essas 
diferenciações e individuações de maneira a explicitar em termos formais como reconhecemos, por 

19  "Degrees are alike and make similar sounds and concordant phrases [concordes neumas] only insofar as they are raised and 
lowered similarly with regard to the disposition of tones and semitones. So the first degree A and the fourth, d, are alike and are 
designated ‘of a single mode’ because both have tone in descent and tone–semitone–tone–tone in ascent..."
20  Extend common practice (Tymoczko, 2011).
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exemplo, que a tônica é a tônica. Não se pretende, a partir disso, conforme já indicamos neste texto, 
reduzir toda experiência cognitiva dos fenômenos musicais a meras representações geométricas e 
nem se pretende atribuir à análise do heptágono diatônico a própria descrição da percepção e da 
experiência musical. Trata-se – como temos defendido – de utilizar a geometria, ao lado do discurso 
verbal, como ferramenta de formalização e análise.

 Figura 11 – Posicionamentos modais do heptágono diatônico.

4. Considerações finais

A mudança de paradigma em que a pesquisa na área de música transita nas últimas décadas – ou 
transiciona, se quisermos afirmar seu estado de transição paradigmática – tem estabelecido condições 
para uma perspectiva científica da música com base na investigação de seu ‘funcionamento’ estrutural, 
cognitivo e social, perpassando sonoridades, e fundamentalmente, temporalidades, silêncios, movimentos 
e metáforas de espacialidade e outras representações sígnicas que trabalham na interface entre escrita 
e oralidade. A abrangência de recentes debates teóricos que rompem com o paradigma tradicional 
da teoria (sonoro)musical ainda não foi suficientemente estendida ao contexto das teorias de ensino 
e aprendizagem em música. As representações geométricas da música seriam puramente intelectuais 
ou seriam uma metáfora de base experiencial? Propomos que os mecanismos de outras linguagens e 
representações – verbal, visual, geométrica – convergem para uma “tradução” do que é musicalmente 
experienciado em contextos de ensino e aprendizagem. A experiência com o fenômeno musical, 
desenvolvida através da prática, da criação e da escuta, deve se articular com processos de verbalização 
sobre a música, que compreendem os conceitos, as análises, as reflexões e as contextualizações. A 
compreensão da inteligibilidade musical poderá, em até certa medida, ser descrita e analisada com o 
suporte de textos e representações visuais ou geométricas, conforme fundamentados na literatura 
acadêmica. A contribuição esperada para este artigo é pela formação de um índice de estudos teóricos 
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destinado à fundamentação de conhecimentos musicais e didáticos, bem como a revisão e ampliação 
de vocabulário e terminologias de uso corrente. Seja no planejamento pedagógico ou na elaboração de 
material didático, seja na própria pesquisa, será preciso se trabalhar com fundamentos representativos 
do atual estado da arte.
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