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1. Introdução

Este artigo apresenta resultados parciais obtidos em pesquisa de doutorado, desenvolvida pelo 
presente autor no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
sob orientação do Prof. Dr. Pauxy Gentil-Nunes. Resumidamente, a pesquisa aborda a inclusão objetiva 
do gesto instrumental e do instrumento no processo criativo de música para piano.

O presente artigo divide-se basicamente em três partes. Na primeira delas, conceitos básicos da 
Modelagem Sistêmica (Pitombeira, 2017) são demonstrados. Em seguida, identifica-se a ausência, até o 
presente momento, de uma abordagem explicitamente voltada para aspectos gestuais instrumentais e 
técnicos da prática pianística nesse campo de estudo.

Na segunda parte do artigo, apresenta-se uma proposta de metrificação do gesto instrumental 
como forma de viabilizar a inclusão de aspectos técnicos da performance instrumental na análise e na 
Modelagem Sistêmica. Em seguida, expõe-se um breve experimento composicional tomando-se como 
diretrizes os aspectos gestuais instrumentais modelados.

Por fim, reflete-se acerca das implicações que a proposta de incorporar o gesto instrumental e o 
instrumento (gesto instrumental) pode ter para a metodologia da Modelagem Sistêmica.

2. Modelagem Sistêmica: parâmetros, materiais e abstrações 
paramétricas

A Modelagem Sistêmica é uma metodologia pré-composicional que baseia-se (1) na extração de 
princípios de funcionamento estrutural de determinada obra musical e (2) na posterior reutilização 
criativa desses princípios. A abordagem, idealizada pelo professor e compositor Liduino Pitombeira, 
constitui-se como campo de investigação mais amplo, dentro do estudo da intertextualidade. Um 
grande mérito da metodologia é aguçar a capacidade de observação, de absorção e de reapropriação 
de vocabulários e sintaxes composicionais por parte de estudantes de composição. Nesse sentido, trata-
se de uma formalização inspirada em comportamentos miméticos que fundamentam a aprendizagem 
e a criatividade em geral.

O gesto instrumental como fator de modelagem 
da textura pianística
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Em termos metodológicos, a Modelagem Sistêmica constitui-se de três etapas (Pitombeira, 2015b, 
p. 111):

a. seleção paramétrica;
b. análise;
c. generalização paramétrica.

Na seleção paramétrica, os elementos a serem analisados são escolhidos através de uma observação 
preliminar da peça. Essa escolha pode ser ampla, envolvendo dimensões musicais diversas, tais como 
altura, ritmo, forma e fraseologia (Moraes e Pitombeira, 2012), ou pode ser focalizada em um parâmetro 
específico, tal como a altura em uma dimensão horizontal (Pitombeira, 2018, p. 45). Além de parâmetros, 
abstrações paramétricas (por ex., classes de conjuntos, partições texturais etc.) também podem ser 
selecionadas nessa fase (Pitombeira, 2017, p. 3).

Na segunda etapa, os parâmetros ou as abstrações paramétricas escolhidos são analisados, buscando-
se entender como os mesmos se organizam. A análise permite que um perfil composicional relativo 
a esses parâmetros seja explicitamente verbalizado. Em geral, nessa etapa recorre-se a ferramentas 
analíticas já existentes, tais como Teoria dos Contornos, Teoria da Variação Progressiva e Análise Particional 
(Pitombeira, 2015a).

Na etapa final, os comportamentos dos parâmetros observados na análise são generalizados a fim 
de produzir-se um Modelo Sistêmico. Essa generalização é operada a partir da desconsideração dos 
objetos particulares (por exemplo, alturas), e da consideração exclusiva das relações existentes entre 
esses objetos (por exemplo, relações de transposição entre alturas).

Para exemplificar a aplicação desse processo, pode-se tomar o caso da modelagem sistêmica do 
Ponteio Nº 14, de Camargo Guarnieri (Moraes e Pitombeira, 2019 – Figura 1). A seleção paramétrica 
realizada pelos autores, nesse caso, elege a forma, a textura, a harmonia e a estruturação motívica como 
elementos a serem analisados.

Na etapa de análise, Moraes e Pitombeira se valem da Teoria dos Conjuntos de Classes de Alturas (de 
Allen Forte), da Harmonia Gradual e da Harmonia Funcional (notadamente de acordo com Stefan Kostka, 
2016), de reduções estruturais, e de uma abordagem motivo-arquetípica. Como conclusão analítica, as 
seguintes características são salientadas (ibidem, p. 11):

a. forma estruturada em A A’ B;
b. textura constituindo-se de (1) camada superior contendo ostinato de semicolcheias, (2) 

camada intermediária contendo uma linha melódica, e (3) uma camada inferior contendo 
acompanhamento harmônico formado predominantemente por intervalos de quinta justa, com 
a camada intermediária integrando-se a esse discurso harmônico;

c. estruturação harmônica tonal, sobretudo na seção A, na qual podem-se observar prolongamentos 
de funções harmônicas primárias em microrregiões tonais, e com uso de harmonias quartais na 
seção B;

d. estruturação do ostinato da camada superior a partir de um arquétipo x (justaposição de uma 
quinta justa e de uma quarta justa) e de um arquétipo y (terça maior ou menor).



Série Congressos da TeMA Vol. IV - Teoria Musical no Brasil: Diálogos Intercontinentais (2021)

Pedro Miguel de Moraes – O gesto instrumental como fator de modelagem 

173

A essa descrição analítica os autores aplicam, então, a generalização paramétrica. Desprezando valores 
ou atributos particulares, chega-se a um modelo sistêmico (Quadro 1).

Figura 1 – Excerto inicial do Ponteio Nº 14, de Camargo Guarnieri.

Quadro 1 – Modelo sistêmico proposto por Moraes e Pitombeira (2019) para o Ponteio Nº 14, de 
Camargo Guarnieri.

Definição 1 A forma da peça é A A’ B sendo a seção A formada por mais de uma frase
Definição II A textura é dividida em três camadas: [1] Camada superior : um ostinato construído a partir 

de duas células com contornos, características e usos permutacionais definidos durante 
a fase de planejamento. [2] Camada intermediária: uma linha melódica que se guia pela 
estrutura harmônica sugerida pela camada inferior. [3] Camada inferior : uma linha harmônica.

Definição III A obra é construída a partir do prolongamento de funções tonais primárias, na seção A e no 
uso de harmonia quartal, combinado a empréstimos modais, na seção B

Definição IV Notas ornamentais são utilizadas livremente para enriquecer a linha melódica da camada 
intermediária
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Além dessas etapas, a metodologia da Modelagem Sistêmica prevê um segundo bloco de operações, 
denominado planejamento composicional (Pitombeira, 2017, p. 8). Nessa fase, o modelo obtido passa 
a ser utilizado como ponto de partida para a composição de uma nova obra. São três as etapas do 
planejamento composicional proposto por Pitombeira:

a. particularização;
b. aplicação;
c. complementação.

A particularização pode ser entendida como a especificação das diretrizes genéricas do modelo 
sistêmico na forma de valores particulares. No caso da utilização do modelo sistêmico observado, 
por exemplo, o ostinato é particularizado na forma de duas células: célula x, constituída pela classe de 
conjunto de classe de nota [016], com contorno Œ021�, e célula y, constituída por um intervalo de quarta 
justa ascendente. Além disso, o uso dessas células é especificado através de vetores permutacionais 
(Tabela 1).

Tabela 1 – Vetores permutacionais de especificação de uso das céclulas x e y definidos por Moraes e 
Pitombeira (2019) no planejamento de nova composição tomando-se como base o modelo obtido a 

partir do Ponteio Nº 14, de Camargo Guarnieri.

A a1 x x y
a2 x y x
a3 y x x
a4 y y x

A' a1 y x y
a2' x y y

O procedimento de aplicação, por sua vez, consiste em “(…) inserir esses valores [aqueles 
particularizados] na realidade instrumental da obra” (Moraes e Pitombeira, 2019, p. 13). Juntamente 
à complementação, que atribui comportamentos não declarados no modelo (tais como dinâmica, 
articulação etc.), a aplicação produz a partitura. Um excerto inicial do Ponteio Nº 4, de Pedro Miguel, 
composto a partir desse processo, ilustra essas duas últimas etapas da metodologia da Modelagem 

Sistêmica (ibidem, 2019, p. 15 – Figura 2).
Observando o excerto do Ponteio Nº 4, de Pedro Miguel, podem-se levantar dois questionamentos:
a. A peça é idiomática?

b. Se sim, o que a fez ser idiomática?

Antes de responder a essas provocações, que levam a entendimentos importantes para o presente 
trabalho, cabe realizar um pequeno ajuste no uso do termo idiomática. Em geral, essa palavra é empregada 
em música para referir-se ao alinhamento que uma escrita apresenta em relação a um repertório de 
técnicas ou de modos de utilização de determinado instrumento. Derivando-se de idioma, o termo 
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evoca um conjunto de usos mais ou menos consagradas no âmbito de uma prática instrumental. Como 
em um idioma linguístico, um idioma instrumental está sempre sujeito a expansões e retrações. Pode-
se propor então que esse termo seja convenientemente substituído por ergonômica. Com isso, evita-
se rotular de não idiomática uma escrita ergonomicamente desafiadora, uma vez que essa escrita 
pode vir a se tornar idiomática em decorrência de avanços técnicos alcançados por instrumentistas no 
futuro. Em vez de falar-se em escrita idiomática, opta-se pela expressão escrita ergonômica, ou escrita 
ergonomicamente orientada. São termos que levam em conta a possibilidade de superações técnicas que 
podem ser eventualmente requeridas para que uma peça seja viável em termos de performance.

Piano

Figura 2 – Excerto inicial do Ponteio Nº 4, de Pedro Miguel de Moraes, composto tomando-se como 
base o modelo obtido a partir do Ponteio Nº 14, de Guarnieri (Moraes e Pitombeira, 2019).

Avaliando a orientação ergonômica do Ponteio Nº 4, algumas características são relevadas. 
Primeiramente, o andamento de 90 bpm é relativamente cômodo considerando as figurações rítmicas 
utilizadas (a tercina de colcheia é a figura mais curta). Na mão direita, os constantes saltos de trítono, 
apesar de imporem certa dificuldade, são compensados por essa comodidade. Na mão esquerda, o 
constante intervalo de décima é amenizado pelas figurações em semínimas, que oferecem um tempo 
suficiente para que as aberturas digitais sejam confortavelmente alcançadas e abandonadas.

De modo geral, pode-se concluir que a escrita observada é ergonomicamente orientada, o que 
garante, a princípio, a viabilidade de sua performance. Buscando responder à segunda pergunta 
anteriormente colocada, o que a fez ser idiomática?, pelo menos três hipóteses podem ser levantadas. 
São elas:

a. a peça é ergonomicamente viável porque o compositor tem domínio de especificidades da 
escrita pianística;

b. a peça é ergonomicamente viável por mera contingência;
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c. a peça é ergonomicamente viável porque o modelo sistêmico utilizado herdou traços 
ergonômicos.

A utilização da metodologia da modelagem sistêmica muitas vezes está associada a um ambiente 
pedagógico de prática composicional, conforme já salientado. Considerando isso, a primeira hipótese 
levantada revela certa fragilidade no uso dessa metodologia. Se o aspecto de boa ergonomia da peça 
depende do conhecimento do compositor em relação a detalhes do instrumento e de sua técnica, e se 
essa peça é composta em tal ambiente didático,  inconsistências podem surgir.

Isso pode estar intimamente associada à segunda hipótese. Se o emprego de determinado modelo 
sistêmico confia ao compositor a garantia de boa ergonomia da escrita, e isso se dá num ambiente 
pedagógico onde o conhecimento necessário a essa garantia pode não estar devidamente maturado, 
emerge um aspecto contingencial. Nesse caso, a escrita é ou não ergonomicamente adequada devido a 
determinantes que fogem tanto ao escopo da modelagem quanto ao controle consciente do compositor.

A terceira hipótese considera características ergonômicas que o modelo sistêmico pode captar a 
partir da análise e da generalização dos parâmetros e de seus comportamentos. Considerando que o 
corpo e o instrumento imprimem, em alguma medida, marcas na escrita do compositor, um sistema 
modelado a partir de aspectos musicais pode herdar aspectos gestuais-instrumentais. Essa captação, 
no entanto, nem sempre ocorre de fato. No caso observado (Quadro 1), por exemplo, as definições 
sistêmicas são de tal forma genéricas que quase nenhum resquício de perfis ergonômicos pode ser 
enxergado no modelo. No melhor das hipóteses, poderia assumir-se que a Definição 2, ao prever 
uma textura composta por três camadas (ostinato, linha melódica e base harmônica), sugere certa 
idiomaticidade genérica em se tratando de escrita pianística. Tal generalismo, no entanto, pouco pode 
garantir uma boa ergonomia para a escrita de fato.

Enquanto o modelo proposto por Moraes e Pitombeira para o Ponteio Nº 14 não revela ergonomismos 
da escrita de Guarnieri, as características elencadas pelos autores como passo preliminar o fazem. 
O item d) retratado anteriormente, por exemplo, descreve a “estruturação do ostinato da camada 
superior a partir de um arquétipo x (justaposição de uma quinta justa e de uma quarta justa) (…)” 
(Moraes e Pitombeira, 2019, p. 11). Essa estruturação intervalar parece refletir (ao mesmo tempo que 
pode ser o reflexo de) uma característica muito específica da mão e do teclado.

A organização da interface manual do piano se dá de tal forma que dedos adjacentes tendem 
a repousar sobre teclas adjacentes de mesma cor numa situação de relaxamento anatômico. Ao 
posicionar-se o polegar da mão direita (dedo 1d) sobre o Dó central, por exemplo, e não estando os 
demais dedos estendidos ou contraídos lateralmente, a fôrma produzida tende ao pentacorde diatônico 
maior (Dó-Ré-Mi-Fá-Sol). O polegar, por sua condição anatômica diferenciada, pode ser facilmente 
deslocado lateralmente, distanciando-se dos demais dedos sem maiores demandas técnicas. No caso 
do pentacorde mencionado, esse deslocamento pode alcançar, numa condição confortável de extensão, 
até a fôrma Sol-Ré-Mi-Fá-Sol. Essa característica anatômica pode ser melhor enxergada no ostinato 
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mencionado no modelo sistêmico no final da seção A da peça de Guarnieri (Figura 3).

+3 +4 +4 +4

 
Figura 3 – Estrutura de células do ostinato da camada superior no final da seção A do Ponteio Nº 14, 

de Camargo Guarnieri (Moraes e Pitombeira, 2019, p. 8).

Por um lado, a sugestão de que tal ergonomismo possa refletir-se na escrita (e ao mesmo tempo possa 
ser reflexo dela) pode tender à tautologia. Chegar a um acordo ontológico em relação a demandas 
composicionais relativas à estrutura e a características gestuais-instrumentais às quais essas demandas 
são designadas é uma tarefa  delicada. Por outro lado, observar como esse traço do Ponteio Nº 14 

(expresso na análise dos autores) recorre em diversas outras peças de Guarnieri pode fornecer uma 
pista útil ao trabalho com a modelagem.

Por exemplo, na análise do Ponteio Nº 15, de Guarnieri, realizada por Moraes e Pitombeira (2013, p. 
25), lê-se que “o ostinato da camada superior é formado por dois intervalos (quinta justa e quarta justa) 
que podem ocorrer de forma defasada ou simultânea”. No excerto inicial da peça (Figura 4), há o mesmo 
tipo de ergonomismo, no qual os dedos 1, 2 e 5 são empregados, garantindo grande comodidade técnica 
à performance. À semelhança do que se observa no modelo sistêmico proposto pelos autores para 
o Ponteio Nº 14, também no modelo dessa peça não se observam resquícios desse traço ergonômico. 
Conforme ditado pela Definição 2, na camada superior tem-se “um ostinato construído a partir de dois 
intervalos, que deverão ser definidos na fase de planejamento; tais intervalos podem ocorrer de forma 
defasada ou simultânea” (ibidem, grifo nosso).

1 2
5

 Figura 4 – Excerto inicial do Ponteio Nº 15, de Camargo Guarnieri, modelado por Moraes e 
Pitombeira (2013), exemplificando construção intervalar de quinta e quarta justas ergonomicamente 

dispostas entre os dedos 1, 2 e 5.

Construção semelhante pode ser observada na Dança Selvagem, também de Guarnieri (Figura 5). 
Na mão direita, acordes quartais adequam-se confortavelmente à mão, com uma distância de quarta 
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diatônica entre os dedos 1 e 2 e entre os dedos 2 e 5.

1
2
5

 Figura 5 – Excerto inicial de Dança Selvagem, de Camargo Guarnieri, como exemplo de espaçamento 
quartal entre os dedos 1, 2 e 5 da mão direita.

Observando todos esses excertos, pode-se argumentar em favor não de um traço ergonômico na 
escrita de Guarnieri, mas de um traço harmônico, marcado por sonoridades quartais. De fato, essa é uma 
característica recorrente em sua obra, como bem aponta Pitombeira (2009), ao sugerir uma tipologia 
de sonoridades recorrentes no Concerto para Piano e Orquestra Nº 5 do compositor. Por outro lado, 
pode-se constatar que a característica de ampla distância intervalar acomodada pelo polegar é utilizada 
por Guarnieri em outros contextos harmônicos.

Na modelagem do Ponteio Nº 21, realizada por Castro-Lima e Pitombeira (2018, p. 177), os autores 
ressaltam “a recorrência exaustiva de um tipo de motivo caracterizado por um movimento melódico 
de grau conjunto seguido de oitava, da extremidade para o centro”. Observando o excerto inicial dessa 
peça (Figura 6), pode-se perceber que, enquanto o polegar acomoda essa maior amplitude intervalar, 
o uso de dedos adjacentes acomoda movimentos por graus conjuntos, resultando na configuração 
motívica mencionada pelos autores (ou sendo dela um resultado).

Curiosamente, essa disposição intervalar ocorre de forma invertida na mão esquerda. Tal característica 
leva os autores a formularem a seguinte definição sistêmica: “a aplicação das configurações motívicas 
deve se dar predominantemente de maneira especular, ou seja, nas vozes consideradas inferiores, as 
configurações atuam de maneira inversa, com relação às vozes superiores” (Castro-Lima e Pitombeira,  
2018, p. 186). O perfil motívico especular do Ponteio Nº 21, quando observado de forma associada à 
própria bilateralidade especular do corpo humano, parece sugerir certo condicionamento corporal da 
escrita de Guarnieri.

Para refletir sobre esses exemplos, é necessário antes de tudo esquivar-se do complexo embate 
ontológico relacionado à dominância do aspecto gestual ou do aspecto puramente estrutural da escrita. 
Embora esse caminho investigativo possa ser proveitoso, seus resultados não são de utilidade para o 
entendimento a que se pretende chegar no presente trabalho.

Em vez disso, notar como o gesto e o instrumento (sejam como determinantes, sejam como 
determinados) está impresso na escrita é suficiente para ressaltar a relevância de considerá-lo no 
processo criativo. A partir daí, duas importantes questões podem ser colocadas:
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1. Como o gesto instrumental pode ser incluído na metodologia da Modelagem Sistêmica?
2. Quais as implicações dessa inclusão para a metodologia?

Para responder à primeira pergunta, é necessário reforçar que a modelagem sistêmica é um processo 
teórico-prático que se baseia, primeiramente, na análise musical. Dessa maneira, para possibilitar uma 
inclusão do gesto instrumental no escopo dessa metodologia, é preciso estabelecer pelo menos uma 
ferramenta analítica que lide com esses elementos.

Figura 6 – Excerto inicial do Ponteio Nº 21, de Camargo Guarnieri, modelado por Castro-Lima e 
Pitombeira (2018).

3. Uma proposta de metrificação do gesto instrumental

Numa performance pianística, o corpo é mobilizado das mais variadas formas e de acordo com 
diversas funções (Jensenius et al., 2010). Buscando observar os gestos mais diretamente relacionados a 
aspectos estruturais da escrita musical (tais como textura rítmica, uso do espaço de alturas etc.), essa 
grande variedade de formas e funções pode ser convenientemente reduzida ao gesto instrumental. Essa 
categoria engloba apenas movimentos corporais que produzem ou que modificam sons no instrumento.

Segundo tipologia apresentada por Claude Cadoz (1988, p. 7), no caso do piano, o gesto instrumental 
pode ser dividido em gestos de seleção, gestos de excitação e gestos de modificação estrutural. Conforme 
proposição do autor, o primeiro consiste na escolha dos dedos e teclas a serem acionados, enquanto 
o segundo consiste no acionamento em si desses elementos. Os gestos de modificação estrutural 
referem-se ao acionamento dos pedais.

De forma similar à Cadoz, Jensenius et al. (2010) apresentam uma tipologia gestual, subdividida 
em gestos de produção sonora, gestos de facilitação da produção sonora, e gestos comunicativos. Nessa 



PARTE II – TEORIAS DA MÚSICA: TEXTURA E RITMO

Série Congressos da TeMA Vol. IV - Teoria Musical no Brasil: Diálogos Intercontinentais (2021)180

tipologia, o gesto de excitação (um tipo de gesto de produção sonora) é reduzido à porção do corpo 
imediatamente em contato com o teclado. Os movimentos de braço e antebraço envolvidos nessa 
excitação são considerados pelos autores como gestos de suporte.

Relacionando a tipologia de Cadoz à de Jensenius, pode-se reduzir ainda mais o escopo de observação 
do gesto instrumental na performance. Os gestos de seleção e de excitação — escolha de dedos e 
de teclas, e seus respectivos acionamentos — passam a ser considerados apenas em relação à porção 
imediatamente em contato com a interface manual do instrumento. Com isso, a observação é reduzida 
a aspectos digitais.

A partir de um gesto de seleção, produz-se uma fôrma pianística, que pode ser entendida como a 
associação entre os dedos da mão e as teclas sobre as quais esses repousam. Qualquer composição 
pianística escrita para técnica ordinária pode ser observada a partir das fôrmas que surgem em 
determinada performance. De peças didáticas, como as que iniciam o Mikrokosmos, de Béla Bartók, a 
peças performaticamente desafiadoras, como Lemma-Icon-Epigram, de Brian Ferneyghough, em todas 
elas podem-se observar fôrmas.

Fôrmas pianísticas podem ser avaliadas de acordo com, no mínimo, dois aspectos. O primeiro é a 
disposição entre dedos curtos e longos e teclas brancas e pretas. Adolf Kullak (apud Parncutt et al., 1997, 
p. 348) apresenta uma tipologia do grau de dificuldade dessas diversas disposições. O autor considera, 
por exemplo, a dificuldade de tocar teclas pretas com os dedos curtos (1 e 5) e teclas brancas com 
dedos longos (2, 3 e 4) conjuntamente. Adicionando a esse critério a dificuldade de dispôr o dedo 4 
em tecla preta junto ao dedo 3 em tecla branca (Parncutt et al., 1997, p. 358), podem-se mapear as 32 
possibilidades de disposição para uma mão de acordo com uma gradação de dificuldade ergonômica 
(Tabela 2).

Tabela 2 – Tipologia anatômica-topográfica de fôrmas pianísticas, com gradação crescente de 
dificuldade ergonômica. Cada sequência de cinco dígitos descreve o tipo de tecla ao qual cada dedo 

se associa (0 = tecla branca, 1 = tecla preta).

Tipo anatômico-topográfico 
de fôrma pianística

Disposição entre teclas (brancas e pretas) e dedos

1 00000

2 11111

3 00100, 01000, 01100, 01110, 00110

4 00010, 01010

5 00001, 00101, 00111, 01001, 01101, 01111

6 00011, 01011

7 10000, 10100, 10110, 11000, 11100, 11110

8 10010, 11010

9 10001, 10101, 10111, 11001, 11101

10 10011, 11011

Além da disposição entre tipos de dedo e tipos de tecla, uma fôrma pode ser observada em 
relação às distâncias entre seus elementos adjacentes. Há uma inconsistência na convencional medição 
das distâncias entre as teclas a partir do número de semitons. Isso se deve à assimetria causada pela 
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ausência de teclas pretas entre Si-Dó e entre Mi-Fá. Disso decorre, por exemplo, que a terça maior Dó-
Mi apresenta uma distância física menor do que a terça maior Ré b-Fá. Para corrigir essa inconsistência, 
fôrmas podem ser medidas considerando-se a existência de teclas pretas imaginárias entre os semitons 
brancos (Balliauw, 2014). No caso dos dois intervalos citados (Dó-MI e Ré b-Fá), as distâncias medidas 
passam a ser de quatro e de cinco unidades, respectivamente. A essa unidade de medida, dá-se aqui o 
nome de balliauw (blw).

Tabela 3 – Matriz com distâncias genéricas para cada par de dedos estipulados por Parncutt et al. 
(1997) e ajustados por Balliauw (2014).

Par de dedos MinPrac MinComf MinRel MaxRel MaxComf MaxPrac

1-2 -10 -8 1 6 9 11
1-3 -8 -6 3 9 13 15
1-4 -6 -4 5 11 14 16
1-5 -2 0 7 12 16 18
2-3 1 1 1 2 5 7
2-4 1 1 3 4 6 8
2-5 2 2 5 6 10 12
3-4 1 1 1 2 2 4
3-5 1 1 3 4 6 8
4-5 1 1 1 2 4 6

Tabela 4 – Todas as fôrmas (em blw) que podem ser montadas dentro da zona de relaxamento 
ergonômico (MinRel-MaxRel), considerando-se os valores propostos por Parncutt et al. (1997) e 

Balliauw (2014).
F1 0 1 2 3 4 F17 0 3 4 5 6 F33 0 5 6 7 8
F2 0 1 2 3 5 F18 0 3 4 5 7 F34 0 5 6 7 9
F3 0 1 2 4 5 F19 0 3 4 6 7 F35 0 5 6 8 9
F4 0 1 2 4 6 F20 0 3 4 6 8 F36 0 5 6 8 10
F5 0 1 3 4 5 F21 0 3 5 6 7 F37 0 5 7 8 9
F6 0 1 3 4 6 F22 0 3 5 6 8 F38 0 5 7 8 10
F7 0 1 3 5 6 F23 0 3 5 7 8 F39 0 5 7 9 10
F8 0 1 3 5 7 F24 0 3 5 7 9 F40 0 5 7 9 11
F9 0 2 3 4 5 F25 0 4 5 6 7 F41 0 6 7 8 9
F10 0 2 3 4 6 F26 0 4 5 6 8 F42 0 6 7 8 10
F11 0 2 3 5 6 F27 0 4 5 7 8 F43 0 6 7 9 10
F12 0 2 3 5 7 F28 0 4 5 7 9 F44 0 6 7 9 11
F13 0 2 4 5 6 F29 0 4 6 7 8 F45 0 6 8 9 10
F14 0 2 4 5 7 F30 0 4 6 7 9 F46 0 6 8 9 11
F15 0 2 4 6 7 F31 0 4 6 8 9 F47 0 6 8 10 11
F16 0 2 4 6 8 F32 0 4 6 8 10 F48 0 6 8 10 12

As distâncias entre os elementos de uma fôrma podem ainda ser metrificadas considerando-se 
os quatro pares de dedos adjacentes que se formam na mão. Essa medição dá origem ao vetor de 
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abertura de uma fôrma, constituído por quatro valores, cada um representando o intervalo entre dedos 
adjacentes (1-2, 2-3, 3-4 e 4-5, respectivamente) Para a fôrma F46 (0, 6, 8, 9, 11 – em blws), por exemplo, 
tem-se o vetor de abertura Œ6212� (também em blws). Para a fôrma F32 (0, 4, 6, 8, 10 – em blws), tem-
se o vetor de abertura Œ5222� (em blws).

Entre uma fôrma e outra, os pares de dedos adjacentes realizam movimentos específicos, que podem 
ser de três tipos:

a. extensão (e) – aumento de abertura entre par de dedos adjacentes;
b. contração (c) – redução de abertura entre par de dedos adjacentes;
c. estase (t) – manutenção da abertura entre par de dedos adjacentes.
Mapeando os movimentos realizados pelos pares de dedos adjacentes entre uma fôrma e outra, 

obtém-se uma descrição da progressão entre essas fôrmas. Em uma progressão entre as fôrmas F46 
e F32 anteriormente mencionadas, por exemplo (vetores de abertura Œ6212� e Œ4222�), tem-se um 
movimento de contração no primeiro par (6 para 4), de estase no segundo par (2 para 2), de extensão 
no terceiro par (1 para 2) e de estase no quarto par (2 para 2), resultando no movimento ctet (contração, 
estase, extensão, estase – Figura 7).

6 4 2 2 1 2 2 2c t e t

a)

b)

F46
⟨6212⟩

ctet

F32
⟨4222⟩

  Figura 7 – Movimento de progressão entre as fôrmas digitais F46 Œ6212� e F32 Œ4222�, resultando 
no MPF (movimento de progressão das fôrmas) ctet (contração, estase, extensão, estase): a) conjuntos 

de movimentos ctet; b) discriminação dos movimentos dos quatro pares de dedos (1-2, 2-3, 3-4 e 
4-5), em balliauws.

A progressão de fôrmas pode ainda ser avaliada pelo grau de deslocamento do conjunto de dedos 
ao longo do teclado. Plotando-se as mesmas, obtém-se uma imagem desses deslocamentos (Figura 8).

As propostas de metrificação do gesto instrumental apresentadas podem ser aplicadas, por exemplo, 
aos dois compassos iniciais do Ponteio Nº 21, de Guarnieri (Figura 9). Como resultado, obtêm-se cinco 
fôrmas para a mão direita, e quatro fôrmas para a mão esquerda. 

Também é possível extrair o vetor de abertura dessas fôrmas, bem como seus tipos anatômico-
topográficos. Além disso, a descrição dos movimentos realizados pelos pares de dedos entre uma fôrma 
e outra também pode ser realizada (Tabela 5).

Observando as características gestuais instrumentais referentes ao gesto de seleção colhidas a partir 
do Ponteio Nº 21, de Guarnieri (Tabela 5), alguns pontos podem ser destacados. Na mão direita, as 
fôrmas apresentam total homogeneidade quanto ao tipo anatômico-topográfico (tipo 7, Œ11110�). Os 
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vetores de abertura dessa mão explicitam a relação de oposição entre a maior abertura entre polegar e 
indicador (par i), e a abertura natural (1 ou 2 balliauws) existente entre os dedos não opositores (pares 
ii, iii e iv). A imagem de deslocamentos da progressão dessa mão captura o contido grau de movimento 
do conjunto de dedos.

     0        10        20        30        40        50   
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 Figura 8 – Plotagem da progressão das 48 fôrmas produzidas na zona de relaxamento da mão 
(Tabela 4).

 Figura 9 – Fôrmas para o excerto inicial do Ponteio Nº 21, de Camargo Guarnieri, com indicações 
de dedihado do compositor identificadas com círculos, e demais dedilhados propostos pelo presente 

autor.



PARTE II – TEORIAS DA MÚSICA: TEXTURA E RITMO

Série Congressos da TeMA Vol. IV - Teoria Musical no Brasil: Diálogos Intercontinentais (2021)184

Tabela 5 – Tipo anatômico-topológico, vetor de abertura (em balliawus) e fôrma (em pitch-class space 
lido sempre ascendentemente – “E”) para o excerto inicial do Ponteio Nº 21, de Camargo Guarnieri. A 

letra C é utilizada para indicar a posição digital situada entre as teclas si e dó.

Mão esquerda Mão direita
Tipo 

anatômico-
topológico

Vetor de 
abertura 

(blw)

Fôrma 
(pc-s)

Fôrma 
(pc-s)

Vetor de 
abertura 

(blw)

Tipo 
anatômico-
topológico

F1e Œ01111� Œ1428� ŒE23683� ŒE3C134� Œ(10)221� Œ11110� F1d
MPF tcte ctet MPF
F2e Œ01111� Œ122(10)� ŒE568A6� ŒE18A12� Œ8241� Œ11110� F2d
MPF t4 etct MPF
F3e Œ01111� Œ122(10)� ŒE78AC8� ŒEA68AB� Œ(10)221� Œ11110� F3d
MPF t2ce et3 MPF

ŒEAAC12� Œ(14)221� Œ11110� F4d
F4e Œ01101� Œ121(11)� ŒE9AC0A� ct3 MPF

ŒE1C134� Œ(12)221� Œ11110� F5d

Na mão esquerda, os tipos anatômico-topográficos são idênticos entre si e em relação à mão 
direita, com a exceção da fôrma F4e, que configura-se como Œ11010� (tipo 8). Os vetores de abertura 
capturam a mesma oposição entre a maior abertura do par i e as aberturas naturais entre os pares ii, iii 
e iv. A exceção é o vetor da fôrma F1e (Œ1428�), que possui maior abertura no par iii.

O movimento de progressão das fôrmas de ambas as mãos pode ser plotado, fornecendo um visão 
do rastro desse movimento (Figura 10).
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Figura 10 – Plotagem da progressão de fôrmas das mãos esquerda e direita para o excerto analisado 
do Ponteio Nº 21, de Camargo Guarnieri, com cada dedo da mão correspondendo a uma linha.

Reunindo todas essas informações, obtém-se o seguinte conjunto de características para o excerto 
do Ponteio Nº 14, de Guarnieri:
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• predominância quase total do tipo anatômico-topológico 7, Œ11110�;

• vetores de abertura marcados pela oposição entre maior distância no par i e distância natural 
nos demais pares.

• Deslocamentos curtos do conjunto de dedos entre uma fôrma e outra;

Essas características gestuais instrumentais observadas para o excerto de Guarnieri podem 
ser generalizadas, tal qual é comumente realizado na modelagem sistêmica em relação à análise de 
parâmetros musicais. Para realizar essa generalização, e gerar assim uma diretriz gestual instrumental, 
podem-se tomar as seguintes perguntas como orientação:

1. Como essa característica gestual instrumental impacta o perfil geral da escrita?

2. Em que medida ela é desejada para o modelo?

A característica de predominância do tipo anatômico-topológico 7, Œ11110�, parece relacionar-se ao 
fato de haver sempre um semitom na ponta do motivo melódico, ou, como designaram Castro-Lima 
e Pitombeira (2018), da “célula x”. O dedo 5d, que é um dedo curto, e o dedo 4d, que é longo, são 
sempre empregados em teclas brancas e pretas, respectivamente. A escrita parece assim conciliar tal 
característica anatômica  (curto-longo) com o perfil intervalar do motivo melódico (considerando o 
dedilhado escolhido, que baseia-se em parte na própria indicação inicial de Guarnieri – Figura 9).

Respondendo a segunda pergunta (em que medida ela é desejada para o modelo?), pode-se descartar 
essa característica específica, visto que ela pode restringir muito o perfil intervalar do modelo. Em vez 
de incorporá-la literalmente, pode-se simplesmente assumir a característica de predominância de um 

único tipo anatômico-topográfico. Essa predominância, além de relacionar-se com a coerência intervalar 
do motivo, relaciona-se com a facilidade em manter um único tipo de fôrma montado na mão, já que o 
perfil geral da escrita é rápido e virtuosístico.

A segunda característica, a de maior distância no par i e de distância natural nos demais pares, relaciona-
se com o maior espaçamento intervalar da ponta inferior do motivo. Essa característica pode ser 
preservada no modelo, considerando que a grande mobilidade lateral do polegar pode propiciar a 
construção de inúmeros perfis harmônicos quando combinada com outros dedos.

Por fim, a característica de deslocamentos curtos do conjunto de dedos relaciona-se à relativa comodidade 
com que a efervescência rítmica pode ser tecnicamente realizada. Essa característica pode ser mantida 
no modelo.

Finalmente, chega-se às seguintes diretrizes gestuais instrumentais:

a. predominância de um único tipo anatômico-topográfico;

b. maior distância no par i (polegar-indicador) e de distância natural nos demais pares;

c. deslocamentos curtos do conjunto de dedos.
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A partir dessas diretrizes, pode-se delinear o planejamento composicional de um pequeno 
experimento criativo. As seguintes diretrizes, propostas por Castro-Lima e Pitombeira (2018, p. 186), 
também podem ser consideradas:

a) “deve ser pré-composto um trecho homofônico […] ao qual serão aplicadas configurações 
motívicas […] criadas pelo compositor” (Castro-Lima e Pitombeira, 2018, p. 186).

b) “a aplicação das configurações motívicas deve se dar predominantemente de maneira especular, 
ou seja, nas vozes consideradas inferiores, as configurações atuam de maneira inversa, com relação às 
vozes superiores” (Castro-Lima e Pitombeira, 2018, p. 186).

4. Planejamento de experimento composicional

O tipo anatômico-topológio de fôrma escolhida é Œ01100�, por sua qualidade anatômica de associar 
dedos curtos a teclas brancas e dedos longos a teclas pretas, com a exceção do dedo 4.

O intervalo escolhido para a célula de maior distância intervalar é a sétima (maior ou menor), 
formada sempre entre o dedo 1 e o dedo 5 em teclas brancas. Essa distância é possibilitada pelo 
alargamento do par i (polegar-indicador) em relação aos demais pares. Os intervalos dos demais pares 
são segundas (maiores ou menores) e terças menores (a depender da posição da fôrma no teclado).

As fôrmas pré-compostas no planejamento do trecho homofônico (Figura 11) estão dentro das 
possibilidades de construção discriminadas anteriormente para uma situação de relaxamento relativo 
da mão (Tabela 4 e Tabela 6).

F1d F2d F3d F4d F5d

F1e F2e F3e

 Figura 11 – Planejamento de trecho homofônico como passo preliminar à escrita do experimento 
composicional baseado na reciclagem do modelo sistêmico de Castro-Lima e Pitombeira.

A plotagem do deslocamento do conjunto de dedos explicita a baixa taxa de deslocamento ao 
longo do teclado (Figura 12). A escrita das duas vozes se dá de forma especular, embora não simultânea. 
Enquanto a voz superior é construída em semicolcheias, a voz inferior é construída em quiálteras de 5 
colcheias contra 4 (Figura 13).
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Tabela 6 – Tipo anatômico topológico, vetor de abertura (em balliauws) e fôrma (em pitch-class space  
lido sempre ascendentemente “E”) para o trecho homofônico planejado.

Mão esquerda Mão direita
Tipo 

anatômico-
topológico

Vetor de 
abertura 

(blw)

Fôrma 
(pc-s)

Fôrma 
(pc-s)

Vetor de 
abertura 

(blw)

Tipo 
anatômico-
topológico

F1e Œ01110� Œ2145� ŒE0236B� ŒE0689B� Œ7212� Œ01110� F1d
MPF t2ce tcet MPF

ŒE71245� Œ7122� Œ01110� F2d
F2e Œ01110� Œ2127� ŒE578A4� cect MPF
MPF t2ec ŒE5A124� Œ5412� Œ01110� F3d

ect2 MPF
F3e Œ01110� Œ2145� ŒE79A15� ŒE28AB0� Œ7212� Œ01110� F4d

cet2 MPF
ŒEB3679� Œ5412� Œ01110� F5d
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Figura 12 – Plotagem da progressão de fôrmas do planejamento composicional anterior.

Moderato

Figura 13 – Experimento composicional baseado em diretrizes do modelo sistêmico de Castro-Lima 
e Pitombeira e em diretrizes gestuais extraídas do Ponteio Nº 21, de Camargo Guarnieri.
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5. Implicações da inclusão do gesto instrumental como fator da 
modelagem

Como se pôde observar na discussão levantada na primeira parte do artigo, o conceito de parâmetro 
musical (ou de abstração paramétrica) é central para a metodologia da modelagem sistêmica. A 
centralidade desse enfoque analítico tem depositado no próprio compositor o controle de aspectos 
gestuais da prática instrumental. Não há, até o presente momento, uma abordagem direcionada 
explicitamente a esses elementos da escrita no campo da modelagem sistêmica.

Em se tratando de teorias composicionais, a ausência de um corpo explícito é recorrente, mesmo 
naquelas teorias devotadas a práticas composicionais relacionadas à performance e à utilização de 
instrumentos acústicos. Em seu Modelo do Processo Composicional, por exemplo, Robert Morris (1995, 
p. 336) conceitua o espaço composicional como sendo  “um conjunto de objetos musicais relacionados 
e/ou conectados, no mínimo, de uma forma específica. Mas, principalmente, espaços composicionais 
são interpretados atemporalmente — isso é, não são situados no tempo”.1 Os objetos musicais que 
normalmente podem ser vistos nos espaços composicionais de Morris são matrizes preenchidas 
com alturas, dinâmicas, instrumentação etc. Fundamental para o Planejamento Composicional proposto 
por esse autor, tal espaço aparentemente não é, ou não tem sido, ocupado pelo corpo, mas apenas 
por objetos musicais. A ideia de planejamento composicional de Morris relaciona-se ao planejamento 
composicional da Modelagem Sistêmica, sendo ambos marcados por um enfoque nos parâmetros 
propriamente musicais.

Na modelagem, há de fato uma expressa intencionalidade em chegar-se, em cada estudo, a um sistema 
composicional que seja um “(…) conjunto de diretrizes que coordenam a utilização e interconexão de 
parâmetros e materiais musicais (...)” (Pitombeira, 2015b, p. 105). O título do presente artigo – O gesto 
instrumental como fator da modelagem sistêmica – é uma paráfrase a um artigo que explicita muito 
bem essa questão: Formal Design, Textural Profile, and Degree of Harmonic Endogeny (Pitombeira, 2017). 
Como pode-se ver, forma, perfil textural e grau de endogenia harmônica são aspectos estritamente 
relacionados aos parâmetros estruturais da escrita.

Enquanto essa abordagem tem possibilitado resultados expressivos, pelo menos um elemento 
parece ocultar-se sob os objetos assumidos como representativos das obras estudadas: a dimensão 
performativa que, em alguma instância, lhes garante a existência.

A inclusão do gesto instrumental como fator da modelagem possibilita, tal qual demonstrado no 
experimento anterior, conceber-se o aspecto técnico instrumental não apenas como uma demanda 
exclusiva da etapa de “aplicação desses valores [parâmetros ou abstrações] no contexto musical 
de registro e extensão instrumental” (ibidem, p. 112). Adicionalmente, essa inclusão possibilita um 
entendimento da própria conformação técnica-corporal como um fator que potencialmente molda, a 
priori, esboços configurativos de parâmetros tal qual estes vêm a se apresentar na escrita acabada.

A inclusão do gesto instrumental como fator de modelagem também produz uma retorção na linha 

1  “(…) a set of musical objects related and/or connected in at least one specific way. But most importantly, compositional spaces 
are nontemporally interpreted—that is, they are out-of-time.” (Morris, 1995, p. 336).
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temporal da metodologia sistêmica que aproxima a etapa de particularização (escolha dos parâmetros) 
da etapa de aplicação (Figura 14). Tal retorção sugere o entendimento de que o gesto instrumental 
pode definir a escrita tanto quanto a escrita pode definir o gesto instrumental.

 Figura 14 – Retorção na linha temporal das etapas da modelagem produzida pela inclusão do gesto 
instrumental na etapa de análise.

Partindo de matrizes, tais quais as previstas por Morris em sua teoria do planejamento composicional, 
ou partindo de diretrizes sistêmicas e particularizações, tais quais propostas por Pitombeira, o momento 
de escrever a composição musical sempre suscita algum tipo de imaginação (algum tipo de imaginar). Na 
mente do compositor, sempre há algum cenário no qual os eventos composicionais ocorrem, seja um 
cenário de palco, no qual a composição atinge um público, seja um cenário puramente sonoro, no qual 
as ideias assumem uma protoforma auditiva num tempo-lugar não definido, seja num cenário imagético, 
no qual as ideias transliteram-se em cinestesias, seja num cenário marcadamente teórico, no qual os 
impulsos criativos encontram-se em perfeito alinhamento com regras estabelecidas pelo compositor, ou 
em qualquer outro espaço-ação que possa acompanhar o ato final da escrita.

Essa instância do processo criativo pode ser relacionada ao conceito de solfejo, tal qual definido por 
Pedro Mani e Sílvio Ferraz. Para os autores, “[…] o ato de compor também implica na necessidade de 
um solfejo” (Mani e Ferraz, 2019, p. 30), de forma que solfejar amplia-se para além do ato de decodificar 
uma partitura. Nesse sentido, os autores expandem o conceito “para outros domínios além de sua 
concepção tradicional, englobando diversas ferramentas técnicas, formas perceptivas, ideias poéticas e 
estruturais, etc.”, como “solfejo textural” (Ibidem).

Nesse sentido, e considerando a abordagem proposta no presente artigo, seria possível falar-se 
em solfejo gestual, um tipo de conceber criativo que se dá com algum engajamento da performance. 
A incorporação do gesto instrumental como fator da modelagem possibilita esse solfejo gestual de 
forma objetiva por parte do compositor. Com isso, o aspecto contingencial da ergonomia da escrita, 
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anteriormente identificada, é minimizada. A dependência de garantia de uma ergonomia mínima para 
a escrita, antes recaída por sobre a experiência do compositor, passa a ser um atributo do próprio 
modelo.

6. Conclusão

Neste artigo, foi proposta uma inclusão do gesto instrumental como fator da modelagem de música 
pianística. Inicialmente, foram problematizados aspectos relacionados à performatividade no âmbito 
da utilização da Modelagem Sistêmica (Pitombeira, 2017). Essa problematização permitiu perceber 
que, no âmbito dessa metodologia pré-composicional, a garantia de boa ergonomia da escrita tem 
dependido mais da própria experiência do compositor do que dos próprios atributos do modelo 
utilizado. Observou-se como isso potencialmente fragiliza aspectos técnicos instrumentais do trabalho 
composicional, sobretudo no caso do compositor aprendiz, que pode não ter um conhecimento 
suficientemente maturado sobre a escrita pianística.

Como solução, apresentou-se uma proposta de metrificação do gesto instrumental, baseada na 
divisão entre gesto de seleção e gesto de excitação. O gesto de seleção, que foi elegido como aspecto a 
ser metrificado, foi definido como as teclas e dedos a serem acionados, o que gera uma fôrma pianística. 
Em seguida foram propostas três metrificações para fôrmas pianísticas: distância entre os dedos (vetor 
de abertura), disposição entre dedos e teclas brancas ou pretas (tipologia anatômico-topográfica) e 
movimento de progressão entre fôrmas.

Essas metrificações permitiram explicitar características aparentes e não aparentes da escrita pianística, 
e foram empregadas em um excerto do Ponteio Nº 21, de Camargo Guarnieri. Um modelo sistêmico 
anteriormente proposto por Castro-Lima e Pitombeira para essa peça foi reciclado, incorporando-se 
as diretrizes gestuais modeladas a partir dessa análise. Foi possível observar como a inclusão do gesto 
instrumental como fator da modelagem reforçou aspectos capturados pela própria modelagem dos 
parâmetros musicais propriamente ditos. Além disso, foi sugerido o entendimento de que essa inclusão 
provoca uma retorção na linha temporal das etapas da Modelagem Sistêmica, uma vez que articula a 
fase de particularização com a fase de complementação. Argumentou-se ainda que essa retorção pode 
estar relacionada a um tipo de solfejo gestual, um conceber criativo no qual o compositor engaja-se, em 
alguma medida, com a performance musical.

Cabe refletir que o modelo proposto por Castro-Lima e Pitombeira para o Ponteio Nº 21, e 
revisitado no presente artigo, foi delineado pelos autores com a intenção de utilização na composição 
de um quarteto de cordas. A possibilidade de extração de princípios de determinada obra e posterior 
aplicação dos mesmos em outros contextos instrumentais é bastante recorrente na bibliografia da 
modelagem, e é um aspecto positivo das possibilidades metodológicas desse campo. Isso pode sugerir 
que a ideia de modelar a performatividade em determinado meio instrumental pode ser explorado 
em dois sentidos. Primeiramente, esse tipo de enfoque analítico pode ser útil quando o intuito do 
compositor for extrair princípios gestuais de determinada obra a fim de reutilizá-los criativamente no 
mesmo meio instrumental (por exemplo, piano/piano, ou violão/violão, como tem feito, por exemplo, 
Bernardo Ramos, 2017). Em segundo lugar, pode-se imaginar que a criação de um repositório de modelos 
gestuais instrumentais pode ser intencionada. Contando com diversas possibilidades de configuração 
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gestual instrumental para determinado meio instrumental, um compositor poderia extrair princípios 
paramétricos de uma obra em determinado meio instrumental (quinteto de madeiras, por exemplo). 
Em seguida, esses princípios poderiam ser aplicados à composição de uma peça para piano tomando-se 
como base os modelos do repositório.

Espera-se ainda viabilizar o mapeamento dos conjuntos de classes de alturas que podem ser 
produzidos a partir de um mesmo vetor de abertura e de um mesmo tipo anatômico-topográfico. 
Uma abordagem desse tipo pode ser útil à análise de escritas marcadamente influenciadas por aspectos 
gestuais, como é o caso, por exemplo, da obra pianística de Villa-Lobos.

A partir dos experimentos realizados e dos resultados obtidos, percebe-se que ferramentas 
computacionais que auxiliem o trabalho composicional através do monitoramento de fôrmas pianísticas 
podem ser úteis. Além disso, espera-se chegar em breve a uma proposta de metrificação dos gestos 
de excitação, que referem-se ao acionamento em si das teclas e dedos definidos no gesto de seleção 
e que não foram abordados neste artigo. Para isso, conta-se com a Análise Particional (Gentil-Nunes, 
2009) como um articulador central. Uma análise mais integrada do gesto instrumental pianístico será 
possibilitada, o que permitirá uma incorporação mais consistente desse elemento em modelos sistêmicos.
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