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Editorial
O presente volume, IV da Série Congressos da TeMA, reúne ensaios derivados do III Congresso 

da Associação Brasileira de Teoria e Análise Musical (TeMA) & IV Congresso Internacional de Música 
e Matemática (MusMat). O evento, ocorrido de 21 a 25 de outubro de 2019, conjugou, de forma 
inédita, os esforços da TeMA e do grupo de pesquisa MusMat (EM-UFRJ) em um grande encontro, 
envolvendo pesquisadores brasileiros e internacionais, sob o tema “Teoria Musical no Brasil: Dialógos 
Intercontinentais”. A proposta foi dar continuidade às reflexões desenvolvidas no II Congresso da TeMA, 
onde foram discutidas as teorias musicais no âmbito do Brasil. Desta vez, foram abordadas as interações 
das teorias nacionais com suas fontes e dialogias internacionais. 

As palestras, mesas redondas e comunicações giraram em torno de campos já consagrados dentro 
da Teoria Musical: ritmo, altura, textura, tonalidade, forma e gêneros. A diversidade e riqueza das 
apresentações, assim como a presença de eminentes pesquisadores de vários continentes, concorreram 
para um debate rico e gratificante para todos os participantes.

Além dos conteúdos textuais, o Congresso reuniu também atrações musicais significativas, que 
ilustraram vários dos temas abordados. 

Este livro traz uma amostra selecionada de algumas questões levantadas durante o evento. Dividimos 
o volume em três grandes seções. Na seção Forma e Criação, são abordadas questões musicológicas e 
artísticas relacionadas à estruturação e processos de construção formal de obras. Fechando essa seção, 
incluimos, além dos artigos, uma entrevista com o compositor Robert Morris, fornecida por ocasião 
de sua presença no Congresso. A seção Ritmo e Textura discute o impacto de relações funcionais entre 
elementos da trama para o entendimento do sentido musical, e a seção Alturas aborda teorias e 
reflexões sobre o campo harmônico e a organização tonal sob um viés contemporâneo.

No final do volume, incluimos uma listagem de trabalhos derivados do Congresso TeMA-MusMat 
que foram publicadas nos periódicos das duas instâncias de pesquisa (Revista Musica Theorica e MusMat 
Journal), assim como em outras publicações de instituições parceiras, com links para acesso rápido. 

Esperamos que os trabalhos publicados possam contribuir para um entendimento mais amplo do 
contexto nacional da pesquisa em Teoria e Análise Musical e possam servir de preâmbulo para o IV 
Congresso da TeMA, que discutirá a Teoria Musical na América Latina.

This volume, IV of the TeMA Conferences Series, brings together essays derived from the III Congress of the 
Brazilian Association of Music Theory and Analysis (TeMA). The event, which took place from October 21st to 
25th, 2019, combined, in an unprecedented way, the efforts of TeMA and the MusMat research group (EM-
UFRJ) in a major meeting involving Brazilian and international researchers, under the theme “Music Theory 
in Brazil: Intercontinental Dialogues”. The conference’s goal was to expand the reflections developed at the 
II Congress of TeMA about music theories in Brazil. For that purpose, the event addressed the interactions 
between national theories and their international sources and dialogues.

The keynotes, round tables, and paper presentations revolved around subjects well established within Music 
Theory: rhythm, pitch, texture, tonality, form, and genres. The diversity and richness of the presentations as well 
as the presence of eminent researchers from various continents contributed to a vibrant and rewarding debate 
for all participants.
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In addition to the textual content, the conference also brought together significant musical performances, 
which illustrated several of the discussed topics.

This book features a selected sample of some of the issues raised during the event. We have divided the volume 
into three broad sections. The Form and Creation section addresses musicological and artistic issues related 
to the musical structuring and formal construction of works. Closing this section, we include, in addition to the 
articles, an interview with composer Robert Morris, provided on the occasion of his presence at the Congress. 
Next, the Rhythm and Texture section discusses the impact of functional relations among plot elements on 
the understanding of musical meaning. Finally, the Pitches section discusses theories and perspectives on 
harmonic materials and tonal organization from a contemporary viewpoint.

At the end of the volume, we include a list of works that resulted from the TeMA-MusMat Congress, published 
in the journals of the two research instances (Revista Musica Theorica and MusMat Journal), as well as in 
other publications by partner institutions, with links for easy access.
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1.  You are responsible, Discourse, for everything that will be said here. I have always had a very intense 
interest in the challenging relationship between Music Analysis and Composition, and through this 
perspective, an interest in the analytic impulse or motivation – but, will I be able to trust your ability to deal 
with such matters? Please, do register, that the pleasure (or, better, jouissance) of analysis inhabits a very 
particular transitional space, a kind of in-betweenness:1 the pleasure of Art, and Music, and the pleasure of 
Science, two distinct modalities of sublimation, according to Psychoanalytic Theory. These are two different 
kinds of relationship with the empty space that constitutes us. The empty space of Science, to be fulfilled 
by deciphering the order of the universe, the empty space of Art, that space around which the work 
of art wraps itself, thus allowing the subject to inhabit and to symbolize it, in spite of its untranslatability 
(the ineffable). Well then: Music Analysis as a challenging paradox of articulation between these two 
vectors or drives (Trieb). And that, always recognizing that the epistemological conditions depend in 
large measure on the human interests involved, the roles played by ideology and libido.2 For instance, the 
huge theme of Colonization/Decolonization and its reflection on the compositional analytical processes. 

2.  Say it, Discourse, right at the outset, that you recognize yourself as constituted of words — 
sounds that articulate themselves in a linear sequence (if you could only become polyphonic!),  some 
algorhythm, slips —, and only in this way could face such huge challenges. Being language, you are also an 
object of composition. 3  You should not speak as an ‘outsider’. You exist, up to a point, as an extension 
of the experience music.

3. And, what about you? Asks the Discourse back. Why don’t you speak for yourself, instead of 
requiring this kind of dialogue? As a matter of fact, I am the one that made it possible for you, to 
formulate this ironic reaction, giving voice to me. One cannot demonstrate that a composer is different 

1 This concept, which is widely used today, appeared for the first time in 1978. See Silviano Santiago, O entrelugar do discurso 
latino-americano.
2  “As commonly practiced, analytic discourse sets up an impermeable barrier between its cultural or ideological sources and 
its cognitive claims”, Cf. Lawrence Kramer (2011, p. 149).
3  Cf. Charles Seeger (1977) in his Studies in Musicology.

Composition and Analysis: 
“Constitutive-theoretical Fabulation”  

in the Music of Brahms, Schoenberg and Ernst Widmer 
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from that which he is composing – Lewin (2006, p. 94). That means, the construction of identity or 
identities. But what are the limits between us? Good question.

4. Music Analysis should not try to conceal (using neutrality as its mask) that it involves authorship, 
that it has been created, composed so to speak, that it emerges from specific human interests, that is 
not just a description of something declared to be reality, musical facts. “We cannot conceive of anything 
like uninterpreted facts”, says Habermas (1968, pp. 97-98).4 And Adorno (2002, p. 169) complements: 
“Analysis is more than merely the facts (...) and beyond the factual level is the truth content, and naturally 
it is only critique that can discover the truth content”.5

By the same token, one should not imagine the compositional process as something other than a 
dialogic activity, as if there were no dialogues permeating the choices made. I have, elsewhere, proposed 
the use of this category, the Other, as part of the creative activity (Lima, 2004), in an attempt to draw a 
link, and at the same time a distinction, between Composition and Ethnomusicology.

5. Well, it is certainly necessary to ask about the Other of Music Analysis. It is a complex question 
leading to several possible answers.6 But, in each case, what we face is the dialogic condition. Dialogic 
and reflexive. The analytic impulse, or unrest — to evoke Schoenberg’s motivic terminology (1995,  
p. 103)7 —, generating questions, that impact and transform previous and future states of listening – 
and vice-versa. Many possible partners in dialogue: the musical experience (represented by whatever 
responds for it), traces left by previous analytical traditions and approaches, the informal conversation 
etc...8

6. I ask my students about the relationship between the gesture offered by Brahms at m. 61 of his 
Sextet op. 18/I, and the initial gesture of the piece (Figures 2 and 1, respectively9). This question relates 
to the experience of listening to the piece, when one wants to emphasize the notions (and perhaps 
also affects) of coherence, deepness, and motivic shrewdness — all these traditionally quite important 
for the education and trajectory of composers. Well, this single gesture is relevant for several reasons: 
a) there is a kind of lightness that distinguishes it from the rest (but how it is constructed?); b) the 
cantabile lyricism of its thirds and sixths; c) the interruption of the previous environment of conflict and 
intensification; d) and the ambiguity that it projects — stable as a point of arrival, and at the same time 

4  And he continues: “Yet the facts cannot be exhaustively reduced to our interpretations. On the one hand, every empirical 
basis on which we can conceivably rely is mediated by implicit inferential interpretations. These inferences, no matter how 
rudimentary, are tied to interpretations”.
5  Adorno (2002, p. 168): “There is a kind of convergence between the analytical process and the compositional process”.
6  See Carl Dahlhaus (1970), Analysis and Value Judgement: “a piece of theory, explicitly or tacitly, provides the starting point 
for each analysis”. This is already the domain of a theory of analysis.
7  “Through the connection of tones of different pitch, duration and stress (intensity???), an unrest comes into being: a state 
of rest is placed in question through a contrast (…) From this unrest a motion proceeds”, The Musical Idea (1995, p. 103). 
One could probably write a motivic analysis of an analysis.
8   Important attempts to present a synthesis of the analytical field include: Dahlhaus (1970), Lerdahl and Jackendoff (1983), 
Cone (1989), and Nattiez (1990).
9   I would like to thank Dr. Natan Ourives for the careful collaboration in the edition of the examples.
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unstable as a modulatory section. What thread of choices leads to these characteristics? 
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Figure 1 – Brahms, Sextett Nr. 1, für 2 Violinen, 2 Bratschen und 2 Violoncelle op. 18, Allegro ma non 
troppo, mm. 1-12.
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Figure 2 – Brahms, Sextett Nr. 1, für 2 Violinen, 2 Bratschen und 2 Violoncelle op. 18, Allegro ma non 
troppo, mm. 57-64.

7. It is easy to notice the contour relationship that connects the two gestures (+4, -9): an ascending 
major third and a descending major sixth. The internal configurations are more difficult to explain, and 
they lead to basically, two problems: a) the elements are reordered in the second situation — [B b – D 
– C (+4, -2)] in the initial gesture (Figure 1), and [A, B, C # (+2, +2)] in m. 61 (Figure 2); b) the neighbor-
note motive (B b – A – B b), which characterizes the initial gesture and that is also so pervasive along the 
piece, is absent in this last gesture.

8. The first problem requires the observation of details in the initial gesture, particularly the 
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accompanying figure presented by the first viola. And after that, what becomes clear is that one is 
touching an all-embracing question — the relationship between motives and voice leading in the initial 
gesture and in the whole piece, as a matter of fact.

a)

(Major 3rd)(Perfect 4th)

b) c)
1 2 33 4

d)
1 33 42

1 Neighbor-note

2 Neighbor-note (transposed a sixth below)

3 Descending disjunct motion

4 Ascending conjunct motion

e)

Figure 3 – Brahms, Sextett Nr. 1, für 2 Violinen, 2 Bratschen und 2 Violoncelle op. 18, mm. 1-3: a) 
reduction of the excerpt; b) Grundgestalt (mm. 1-2); c) four motivic formats; d) Grundgestalt vs. Four 

motive-forms; and e) the Horn-Fifths figure. 
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The voice leading choices of the initial gesture betray the presence of a traditional figure as a 
background motivic structure — horn fifths —, in other words, a Grundgestalt (Figures 4a and 4b). 
This will certainly lead to a decisive question: is the presence of this figure right at the outset of the 
piece something specific of its beginning, or is this structure used in reproducing motivic relationships 
all over the work? The discovery that this figure is associated to every important thematic statement 
of the piece — sometimes quite openly, and others in intricate disguises, will give the measure to the 
composer’s passion for the construction of derivations, and will support the notion of Grundgestalt, 
proposed by Schoenberg some decades later.

(m6–P5–M3)
Horn-�fths

Neighbor-note

Figure 4a – Brahms, Sextett Nr. 1, für 2 Violinen, 2 Bratschen und 2 Violoncelle op. 18, Scherzo (3rd 
movement, mm. 1-12): horn-fifths and neighbor-note figures. 
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Horn-�fths Neighbor-notes
m6 P5 P5 M3

* * *

Figure 4b – Brahms, Sextett Nr. 1, für 2 Violinen, 2 Bratschen und 2 Violoncelle op. 18, Animato. (4th 
movement, mm. 468-470): horn-fifths and neighbor-note figures.

These processes of motivic derivation will lead to other questions: what are the reasons for valuing 
so much this kind of coherence construction? How does this structural dimension intertwine with the 
expressive, cultural, and ideological dimensions? Is it possible to establish a dialogue between structure 
and narrative — for instance through the notion of topoi? 10 In the first audition of the piece, Hanslick will 
say: “We believed ourselves suddenly transported into a pure world of beauty, it seemed like a dream”, 
Swafford (1999).

9. The second problem: the absence of the neighbor-note motive (B∫ – A – B∫). Here, the solution 
is amazing: well, in principle the motive is really absent in the gesture that begins at m. 61 (Figures 5a-c 
and 5d-e). But, why should one believe that the construction of the gesture begins at this point? This 
is only a formal boundary; there is a process that precedes it. The last part of the transition that leads 
to m. 61 presents a chromatic ascending line that prepares for the arrival, and thus helps to define the 
characteristics we have noted before, for instance, the lightness, that comes in part from the elimination 
of the chromatic environment. But how is the connection made? Precisely through a link that presents 
and at the same time disguises the neighbor-note motive (A – G# – A). And thus, so we are faced with 
a kind of paradox, the case of a theme that begins before its actual, formal beginning.

10 Ratner (1980), Agawu (1991), Hatten (1994), Caplin (2005).
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+4(M3) -9(M6)

+4(M3) -9(M6)

m. 1

m. 61

b)

c)

a)

Figure 5a-c – Brahms, Sextett Nr. 1, für 2 Violinen, 2 Bratschen und 2 Violoncelle op. 18, first movement: a 
comparison between the initial gesture and m. 61. a) Reductions of two excerpts (mm. 1-2 and mm. 

60-63); b) musical contours; c) rearrangement of notes (i).
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d)

e)

(  ) = pizz. displacements

M3 P5 m6

Figure 5d-e – Brahms, Sextett Nr. 1, für 2 Violinen, 2 Bratschen und 2 Violoncelle op. 18, first movement: 
a comparison between the initial gesture and m. 61 (cont.). d) A half-step neighbor-note preceding a 

whole-step one (initial gesture) (ii); e) reduction (mm. 60-62): horn-fifths.

10. It should not be necessary here to highlight the role played by dissimulation — or disguising, to 
use a term coined by Schoenberg (1995, p. 97) as part of the motivic process; and, in this particular case, 
one has to admit the mastery of this subtle resolution, the ironic touch that comes from the paradox 
of both presenting and disguising at the same time, something that even seems to be addressed to us, 
future analysts. This situation also reminds us that there is no incompatibility between structure and irony, 
background and narrative. These categories could be involved in better dialogues than is usually the case.

11. The tension between structure and narrative led me at some point to the notion of the  
"compositional protagonist" – Lima (2005). The spark came from the interpretation that Beethoven, in 
his Eroica, makes it seem that the protagonist is inventing itself, along with the succession of narrative 
events — McClary (1993, p. 136). Such a notion imports from literature the idea of a pole that guides 
the narrative, and thus organizes the relationship with those who read (in our case, with those who 
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listen). It also emphasizes the clivage between discourse and the author. A famous Brazilian novel, by 
Machado de Assis, is built around these strategies (Memórias Póstumas de Brás Cubas).

When I connect myself to a musical experience, when it enchants me, I notice then that something 
that could be described as a process of identification is happening. It amounts to imagine an instance that 
acquires the function of the lacanian category of the Supposed to know11 – knows what is going to happen 
with the work, with its chain of events, and, as a consequence, knows what happens to me, the listener. 
This instance becomes responsible for the invention of events, their segmentation and association, and 
therefore, becomes the core of the transferential relationship, in the psychoanalytic sense, to the work.12

12. Well, at this point it seems necessary to reflect critically upon a traditional formulation about 
Analysis, proposed by Bent (1981), and revisited by Pople (1994, p. 108), according to which Analysis 
has played three major roles: “a pragmatic adjunct to composition, an informal source of learning for 
concert-goers, and a rigorous academic discipline for the study of scores and sketches”. There is a 
blatant contrast between the first and the last alternatives — Analysis as a pragmatic adjunct or as 
a rigorous academic discipline —, and it betrays the tension between a scientific based ideology of 
neutrality and academic rigour, versus the challenge of describing that which happens in the creative 
area (composition). To label this creative experience as merely pragmatic, in other words, to be blind in 
relation to the rich intertwining of theories and practices, impoverishes the analytic field.

13. How would we explain to the compositional protagonist of Brahms’s Sextet that his exhausting 
concatenation of motivic derivations, the subtle construction of strict logical connections that sound 
natural and are recognizably expressive, are not to be considered rigorous, or academic? Simply pragmatic 
and adjunct? On the other hand, the study of the score, that would be considered indeed rigorous and 
academic — its invention and construction not at all. It makes no sense. The nature of the work that 
articulates motivic transformations and derivations in this music is by all means analytic. The construction 
of situations through disguise, generating irony and ambiguity, as it is the case of m. 61, seems to me 
rigorous enough, even being the result of great flexibility, or precisely because of that.13

14. In the collection of text fragments published as The Musical Idea, Schoenberg (1995, p. 97) 
gives special attention to the notion of coherence (Zusammenhänge), and right beside that, which he 
called working-out (Herausarbeitung des Zussamenhangs) one is able to see the creation of a category 
specifically designed in order to deal with the strategies of disguising (or dissimulation, Verschleierung). It 
is widely known the high consideration Schoenberg dedicated to Brahms’ music.

15. That which we are treating as irony, in its several forms, is always directly related to the construction 
of double meaning: in the case just seen, that of m. 61, we are dealing with a strong feeling that the music 
is moving away from its starting point, and this feeling is really materialized through the character of the 

11  See Alain Didier-Weill (1997, pp. 197-198), Os três tempos da lei.
12  “No matter how much you classify and comment on music, historically, sociologically, aesthetically, technically, there will 
always be a remainder, a supplement, a lapse, something non-spoken which designates itself: the voice”, Roland Barthes, in 
Music, Voice, Language, apud Julia Johnson (2009), Mahler Voices.
13  About this excess of flexibility in the domain of motivic analysis see Dunsby (2002, p. 914): “If there is a flaw, the consen-
sus seems to find it in the very resistance of diversity, of variation itself, to codification, posing a question which must end by 
asking what are the limits of music theory.”
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cantabile gesture, but in fact, what is happening, what is being arrived at, is a derivation of the starting 
point. The dissimulation and double meaning depend on the structural work devised (invented) by 
Brahms, but also entails a playful intertwining of ideas from the surface of the music, moments in which 
the figure of the horn fifths appear with almost no disguise, or just a little.

16. For Cornelius Castoriadis (1982, p. 162), the relationship between the work of art and the real, 
by all means a complex one, is not one based on simple verification. For him, art does not discover, but 
constitutes (the Etymology of the word points to decision, to decide).14 Well, what happens with the 
Sextet is something that constitutes it, this work of art constitutes an experience, stipulates universes of 
sense and meaning — nothing less adequate than to talk of something like an adjunct tool, as if the work 
was something, and the means of its invention, the theoretical-constitutive fabulation that engenders 
it, something else. In order to constitute an experience, one must decide for such experience, which is 
no doubt a synthesis of all the created processes. The motivic transformations and derivations point to 
a whole, and carry with them the seeds and the steps of future analyses. It seems that our discussion 
brings us to the curious and rich relationship between analysis and synthesis — this last one usually 
made invisible.

17. When traditional definitions of Analysis present it as being “the resolution of the whole in its 
parts”, they end up omitting perhaps what is the most interesting aspect — because the resolution of 
the whole in its parts its only the preamble of something else, precisely a synthesis, the reconstruction 
of the whole made possible through that specific resolution. It is impossible not to see the proximity 
between the compositional process, i. e. the musical experience that it endeavors, and this direction of 
synthesis, making it possible to assemble a whole, step by step, moment to moment.15

18. The notion of theoretic-constitutive fabulation refuses to understand Analysis as predominantly 
explanatory and reverberates the so-called radical relativist position that was put forward by Milton 
Babbitt and some of his students in the late sixties. Analysis refuses to be predominantly explanatory 
because it has an ontological responsibility, something that Dora Hanninen (2012) expresses as: “music 
must be constituted from sounding events and analytical interpretations”. In other words, there is no 
way of making music without a subject (a mind/body) that constitutes it. According to Boretz: “The very 
being of music is created by cognitive attributions made by individuals perceiving or conceiving listeners”.

In the case of the Sonate for violoncello e piano, op. 38, by Brahms (Figures 6a and 6b-c), I have 
memories as an interpreter — what was really that performance of 1976 all about? It was about my 
voice as a cellist, my voice as a subject of performance. But what about the brahmsian subject in this 
work? What are the structural and expressive means of its emergence?

14  Castoriadis (1998, p. 32): “When we speak of history, who is speaking? It is someone of a given period, class and society 
— in short, someone who is himself an historical being, and this very fact, which founds the possibility of an historical knowl-
edge (for only an historical being can have an experience of history and can talk about it) prevents this knowledge from ever 
acquiring the status of complete and transparent knowledge…” By the same token, when we speak of composition, who is 
speaking?
15   Reynolds (2002, p. 4): “Rather than being suddenly revealed, whole, a musical work is achieved gradually over time in a 
manner that doubtless varies for each composer: part discovery, part construction, even, admittedly, part contrivance (…) 
and also sheer undirected bumbling. But, in most cases there is a necessary staging involved in the process of completing a 
musical composition.”
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Figure 6a – Brahms, Sonate for Violoncello and Piano op. 38, Allegro non troppo (First movement, mm. 
1-33).
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b)

c)
76

82

8

Figures 6b-c – Brahms, Sonate for Violoncello and Piano op. 38, Allegro quasi Menuetto (3rd movement, 
mm. 1-15) and Trio (ibidem, mm. 76-86).

19. The notion of theoretical-constitutive fabulation, formulated as a response to the challenge of 
approaching the relationship between Analysis and Composition, rejects the vision projected by Bent’s 
definition of Analysis — in fact, it highlights the constructive dimension of Analysis, the synthesis that 
implicitly inhabits every analytical text and also the compositional process, and thus aims at a theory 
of the activity of composing, something directly related to the field of choices and the inseparability 
of theories and practices in the acts of composition. These two dimensions (or vectors) were the 
starting point for the formulation of the notion of compositionality — the mode of being proper to 



PARTE I – TEORIAS DA MÚSICA: CRIAÇÃO E FORMA

Série Congressos da TeMA Vol. IV - Teoria Musical no Brasil: Diálogos Intercontinentais (2021)30

composition, the quality of composed objects or lapses of time (when is composition, instead of what is 
it? – see Lima, 2012).

Three other dimensions (or vectors) complete this distinguishing description: when a composer 
creates a work, a world in which this work exists, or perhaps a world made possible by the very 
existence of this work, is also created (invention of worlds). Relationships are thus established: between 
the work and the world in which it exists, and also between the work and all other existing worlds. The 
act of composition is an act of interpretation, the activity of musical invention requires the construction 
of interpretation and critique and this leads to an active interaction between designer and design, a 
kind of reciprocity that involves itself in the playing with identities. All this is not in contradiction with the 
notion of the compositional protagonist (the subject of composition), as the instance that invents and 
runs the dialogic and reflexive field.

20. A theory of the compositional process (the activity of composing), which is something necessarily 
committed to radical openness almost to the point of being an impossibility, illustrates at every point 
the importance and subtlety of the challenge of giving names to things (events, relations, strategies, 
processes etc.). First of all, creative processes do not have a simple and straightforward relationship with 
the discursive mode. The naming of things pertaining to the compositional process is thus an interpretive 
effort.

21. Daniel Chua (1999, p. 153) wrote a remarkable book on the subject of absolute music. In the 
chapter dedicated to the figure of the hero, its presence in music, an important point is made:

The Eroica spurs history on with a revolutionary momentum. Time is propelled 
with such an ineluctable force of tonal and rhythmic dissonance that the 
structural crises must resolve along the vast linear trajectories that Heinrich 
Schenker has mapped out like some battle plan.

The imaginary components of the theoretical-constitutive fabulation cross the limits in the direction 
of the analytic fabulation! And thus, we have analysis as invention of worlds reacting to the imaginary 
proposed by the work. In other words, the hero figure is projected to the analytic scene – in this case, 
it is projected in the Schenkerian Ursatz — and, as a consequence, in the protagonist that responds for 
its invention.

In a recent exchange of messages with Daniel Chua, talking about the relationship between 
Composition and Analysis, he tells me that he has always been impressed by a motto constantly used by 
composer Alexander Goehr: “analysis is composing backwards”. Well, this perception of two opposed 
directions appears in several authors. It does interests me, though, the perception that Composition 
is “forwards”, and we could observe that the challenge of naming things in this domain, responds to 
difficulties related to this forwardness, so to speak, its fluidity.

22. Once again, talking about The Musical Idea, Schoenberg (1995, p. 97), one must emphasize the huge 
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investment made in order to give names to processes, strategies, relations etc. that inhabit the activity 
of composing. Besides that, one should also note that the idea of “forwards” is represented in several 
of these denominations, such as Durchführung (realization), Widerspruch (contradiction), Konsequenzen 
(consequences), Schiksale (destinies), Ableitungen (derivations), Umgestaltungen (transformations), 
Erreichung des Höhepunkts (achiving the climax), Inselbindung (“island” formation), to name just a few.16

These expressions look forwards usually point to the horizon of a process. It is quite possible that 
the notion of Inselbildung (“island” formation) could be applied to describe what happens at m. 61 of 
the Sextet by Brahms. It is important to notice that motivic-thematic thinking intertwines with narratives. 
And naturally, the challenge involves mapping the role of imagination in the creative process, exposing 
a wide web of connectivity, thus trying to capture the vicissitudes and even the logic of imagination. 
According to Nogueira (2019, p. 20) we are dealing with “the emergence of the urge to understand 
music as a flux that responds to the sonorous configurations presented and at the same time to the 
imaginative dimensions that constitute the identity of whoever experiments it”. Well, we have to admit 
that the logic of imagination is often quite heterodox.17

23. Some of the most important ideas proposed by Reynolds (2002, pp. 8-15), also focus on this 
forwards movement. For instance, the concept of Impetus — “the concentrated, radiant essence out of 
which the whole can spring” —, but also the notions of “plausibility of succession”, “sheer undirected 
bumbling”, “the degree of tolerable transformation”, or the “network of connectivity between the 
chosen material and its designated form”, among others.

24. The notion of theoretic-constitutive fabulation also responds to this kind of orientation (forwards). 
As fabulation, it depends on the proximity to imagination and narratives. On the other hand, as a 
theoretical effort, it aims at abstraction and systematization. The constitutive dimension tries to speak 
of a “hands on” process, the exercise of choice, or that which was described by Reynolds (2002, p. 
4) as “staging”, trying to capture the very construction of the compositional object (in fact, a lapse of 
time). All these are broad questions and horizons that inhabit the interregnum connecting Analysis and 
Composition.

25. Brahms’ Third Symphony is also a complex field of motivic derivations, a real challenge for the 
analyst, besides being also a monument that congregates intense affects and sweeping gestures. Right at 
the outset of the work (Figure 7a), three motivic formats are presented (Figure 7b).

16    
Gedanke (Idea) Durchführung Widerspruch Konsequenzen Schicksale
Entwicklung Weiterbildungen Ableitungen Umgestaltungen
Zusammenhänge Herausarbeitung Verschleierung Abrundung Prägung
Mannigfaltigkeit Tiefe Neubildungen Inselbildung Kombinationen
Fernliegendes Anordnung Aufbau Liquidierung

17  A verse by Chilean poet Neruda illustrates the case: “What is the name of that bird that flies from flower to flower?”.
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Figure 7a – Brahms, 3rd Symphony, op. 90, 1st Movement (mm. 1-7).
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Figure 7a (cont.) – Brahms, 3rd Symphony, op. 90, 1st Movement (mm. 8-12).
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1

2

3F, C, A, G, F

F, C, A♭, G, F

F, D♭, A♭, G, F

Figure 7b – Brahms, 3rd Symphony, op. 90, 1st Movement (mm. 1-12): three motivic formats.

26. A comparison with the beginning of the second movement, the pastoral melody of the Andante, 
will reveal that this melody is a transformation of the first motivic format, as if Brahms was inventing 
linear analysis himself – in other words, elaborating a melody around structural points (Figure 8). The 
ironic touch here comes from the melodic cadence (D – C), which in contrast with the motivic format 
is projected one octave higher, achieved through an ascending movement, thus disguising its origin.

27. The case of the famous third movement is certainly remarkable. The movement is in c minor 
and presents the second motivic format in its retrograde (ascending) form. It is quite easy to notice the 
presence of the motive (C, D, E∫, G…), but the last note C is harder to find, since the melody takes us 
up only till the pitch B∫ (Figure 9a). A careful inspection will show this last note as the C that belongs 
to the accompanying figure of the violins (m. 4). And then, we perceive that the G also appeared in a 
delicious clash with the A∫ (Figure 9b). So, the clash has become a pattern: A∫ and G and C and B∫. The 
A∫ – G clash is clearly a consequence of the use of two simultaneous motive formats, 2 and 3: ŒC, D, 
E∫, G, C� and ŒC, D, E∫, A∫, C�, minor and major, and their combination becomes a landmark of the 
nostalgic identity of the movement (Figure 9c). The second clash expands the same logic (Figure 9d).
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Figure 8 – Brahms, 3rd Symphony, op. 90, 2nd Movement (mm 1-7).
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Figure 9a – Brahms, 3rd Symphony, op. 90, 3rd Movement (mm. 1-8).
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Figure 9b – Brahms, 3rd Symphony, op. 90, 3rd Movement (mm. 1-8).

    
    

    


i: ii: iii:

Figure 9c – Brahms, 3rd Symphony, op. 90, 3rd Movement: initial motive-forms transposed to C.

         
    

 

retrograde: i: ii:

Figure 9d – Brahms, 3rd  Symphony, op. 90, 3rd Movement: motive-forms i and ii (ambiguities).

28. Once those strategies of motivic derivation, which are central to the two internal movements of 
the Symphony, are established, it would be awkward not to notice that the same procedure is present 
in the other two. In the case of the first movement, this affects directly the identity of the second theme 
of the Exposition (Figure 10), referred to as Delilah in the well-known essay of Susan McClary (the first 
being Samson), a relationship that was the focus of an extended discussion about absolute music and 
the Third Symphony of Brahms. She describes at length the relationship between masculine and feminine 
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in this movement but ends up concluding that the main tension in this movement comes from the 
dissonance in relation to the convention that supports its narrative procedures. The fight for power 
happens between father and son. There is no dispute between man and woman.

Figure10 – Brahms, 3rd Symphony, op. 90, 1st Movement: 2nd theme (mm. 36-40).

Well, this kind of analysis could certainly benefit from the identification of motivic strategies: a) the 
question of “masculine versus feminine” would have to be rephrased, taking into account that both 
themes come from the same material; b) as far as the Oedipian interpretation goes — i. e. the struggle 
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against the big Other of convention in the domain of tonal narrative —, it should be recognized that 
the logic presented by motivic strategies is, in fact, the catalyst that amplifies the limits of the tonal 
narrative, something that will connect with the Schoenberguian vision of the series as a macro-motivic 
construction, as noted by Epstein (1979). That which happens in the Symphony, points to the more 
radical transformations of the beginning of the XX Century. 

Brahms´s music assumes this paradoxical function of maintaining the classical past as a foundation, 
and, at the same time, connecting to the modernist project (through the music of Schoenberg). For 
the historian Michael Steinberg, Brahms’ listeners end up face to face with the feeling of reconciliation, 
as a kind of essence of what they hear. But one should not forget the frictions and oppositions that it 
develops: absolute music versus theatre music, for instance, and, naturally, the colors of a late period 
(Notley, 2007).

29. The relation between Brahms and Schoenberg may very well be exemplified through the work 
of theoretical-constitutive fabulation developed with the piano piece op. 11/1 (Figure 11). 
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Figure11 – Schoenberg, Three Piano Pieces, Op. 11 (mm. 1-13).
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In the beginning of the 1990´s, after reading some analyses available of this work — George Perle 
(1962), Gary Wittlich (1974), Allen Forte (1981), and others mentioned by these authors — it became 
clear to me that the rhythmic organization of the piece was almost never commented upon (Figure 12).

Rhythmic Rhythmic-melodicmm.
1-2

53-54

25-26

49-50

12

38-39

48-49

28

34-35

14-15

19-20

4-5

 Figure 12 – Schoenberg, Three Piano Pieces, Op. 11/1: a chart of rhythmic derivations.

These rhythmic derivations make it possible to draw a parallel between mm 1-3 and mm 4-6. Well, 
if there is a considerable rhythmic similarity between these two gestures, it seems highly possible that 
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the same happens with the pitch choices. Would a composer such as Schoenberg, so involved with the 
construction of coherence, take a different path? An attractive solution comes from the perception that 
the theme and its inversion provide a good explanation for every pitch choice. This will lead to a renewed 
consideration of the initial gesture mm 1-3, conceiving it as already a construction that combines the 
original melody and an inversion (the one that has as its first note the final E – see Figure 13).

a)a)

b)

Figure 13 – a) Schoenberg, Three Piano Pieces, Op. 11/1 (mm. 4-8); b) Reduction of the excerpt.

30. And all that can be considered as an introduction to a much more challenging situation, the 
relation between the theme (mm. 1-3) and m. 12 — a traditional question that several analyses have 
tried to solve (Figure 14).
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a)

b)

1

2

3

△

△ △

Figure 14 – a) Schoenberg, Three Piano Pieces, Op. 11/1 (mm. 12-13); b) Reductions of the excerpt.

31. Imagining a possible crossing of the oceans in the direction of Brazil, Ernst Widmer created in 
his Sonata Monte Pascoal, op. 122 (Figure 15), a process of intensification that begins with a flowing 
octatonic melody (m. 3) and leads to a second thematic area (m. 24) with a climax built around 
huge arpeggios (m. 27), as if the ocean was offering its traditional resistance to bold adventurers. Each 
thematic area presents a distinct format of the octatonic scale, but in the climax section (mm. 27-29), 
both are connected, forming a larger structure of reference, and this is the only way to explain so many 
distinct thirds used in this passage (Figure 16).
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Figure 15 – Ernst Widmer, Sonata Monte Pascoal, Op. 122, excerpt (mm. 1-29).
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1 2

3

4

t0 t2

Figure 16 – Ernst Widmer, Sonata Monte Pascoal, Op. 122: octatonic structural references.

The octatonic logic is thus amplified, permitting new possibilities. The initial motive seems to germinate 
leading to a presentation of the octatonic scale. The second octatonic format connects with the first, 
making the colorful play possible with the total chromatic.

Recapitulation and Concluding Remarks

32. The complex relationship between Composition and Analysis is no doubt a necessary field of 
inquiry — in spite of the attempts to make it seem that the second is just a pragmatic adjunct to the first. 
This requires an awareness of the importance of approaching the efforts of producing both a theory of 
the compositional process (the activity of composing), and a theory of analysis (meta-analysis). In other 
words, it requires an awareness of the dialogic nature of composing and analyzing.

33. Taking as a starting point the idea of a “compositional protagonist” — and recognizing the existence 
of a protagonist of Analysis — we have proposed the notion of theoretic-constitutive fabulation as a name 
for the role of analysis within the compositional process, amidst the intense movement that connects 
choices (practices) and the reasons to make them (principles, theories). This requires recognizing the 
centrality of the role of imagination (which is always forwards) and the need to better understand and 
interpret it in this context.

34. What is the destiny of the hero figure, this kind of archetype that has represented the construction 
of coherence and structural control in music for so long, in these present times of tectonic post-
modernist changes and diversification of analytical discourses and approaches? If the notion of absolute 
music dies with the growing awareness of the intertwining of discourses and music, well, then the usual 
exaltation of analysis as the infallible armor of this secular tradition also dies.

35. Analytic situations involving motivic analysis were used here as a way of drawing all this web of 
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relationships, leading to new questions and interpretations. The sonority of the ‘Horn-Fifths’ figure, that 
pervades the whole musical fabric of the Sextet op. 18, ends up modulating a bundle of narratives that 
inhabit it. The wave gesture that characterizes the Sonate op. 38 gets involved in the construction of a 
voice which becomes available for the vicissitudes of the subject. The radical ups and downs of the Third 
Symphony, the powerful gestures it constructs, making it sound both titanic and nostalgic. Schoenberg’s 
kaleidoscope and Ernst Widmer’s crossing over the Atlantic Ocean.

36. Dissimulation and disguise as a corollary of the principle of “economy of means”. The construction 
of coherence in music should also be seen in a cultural perspective, through the actions of a hero that 
controls structure and form, responding to the evolving process of subjectivity in recent times. All that 
invokes a perspective of a possible politics around the idea that music may affirm itself as a way of 
resisting meaning, retarding its decay (Brun, 1986). The close relationship between the construction of 
coherence and strategies designed to produce disguise and dissimulation (irony and ambiguity) leads us 
to the principle of “economy of means” mentioned by Adorno (1969). The music of Brahms being a kind 
of link between Beethoven and Schoenberg. The cultural meaning of coherence in music and the role of 
the hero as a symbol of the control that must be exerted over structure and form, all these reflecting 
the vicissitudes of subjectivity from XIX Century till today.

37. All these are broad horizons with multiple relations and processes, challenges and interpretations. 
I ask the discourse to close itself and return to silence, praising this prestigious Association for the 
decision to foster the discussion about the active interface between creation and theory.
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This paper presents the analysis of two piano sonatas written outside the orbit of the Habsburg 
Empire during the early years of the 19th century. Both works typify the intense production of keyboard 
music, namely sonatas composed after the French Revolution (1789) and before the fall of Napoleon 
Bonaparte (1815).

While the history of music during the late eighteenth century was written mainly from the perspective 
of the Viennese Court, the prominent presence of Italian musicians in London, Paris, and even peripheral 
Lisbon courts, ascertained the rise of a composing style based on the periodic phrase and the stability 
of the harmonic rhythm as is the case of Viennese sonatas. As a contrast, some of the works written 
outside the Viennese realm exhibit some features that deserve closer scrutiny. It follows that the role 
acted out by Italian composers on the development of the Classical Style is generally acknowledged, but 
the extent of their engagement in the transition to the Romantic movement is not so evident.

At the end of the 18th century, Italy was almost in the same political and economic conditions as 
in the 16th century; the main differences were that the Habsburgs from Austria had replaced Spain as 
the dominant foreign power. Searching for better conditions and employment, composers born in these 
lands emigrated to northern countries in Europe to such an extent that it is simpler to list the very few 
that stayed, as is the case of Tartini in Padua and G.B. Sanmartini in Milan. While musicians such as G. F. 
Handel, J. Christian Bach, and W. A. Mozart traveled south of the Alps on a defined time frame to receive 
advanced training in composition, that is, counterpoint and Italianate effects, England became one of 
the favorite destinations for Italian musicians seeking employment (Newman, 1972, p. 65). London was 
one of the top places where enterprising composers found audiences eager for novel instrumental 
compositions, mostly for keyboard or keyboard with accompaniment.

Clementi, Bomtempo, and the Classical Sonata:
beyond the Viennese Court  

I. Introduction
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Born in Rome in 1752, Muzio Clementi arrived in England at age 14 to work under the patronage of 
Peter Beckford. In 1774, having fulfilled his obligations to the nobleman, he settled in London, where he 
died in 1832. Considering that he was born four years before Mozart and died five years after Beethoven, 
Clementis’ contributions to the supremacy of autonomous instrumental music that characterizes the 
Classical Style must be readily recognized. He produced as many as 60 keyboard Sonatas, some of 
them quite formidable. Having spent most of his life in England as a composer, pedagogue, and piano 
manufacturer, and despite his frequent and extensive travels to the European continent, he is considered 
an English composer. Along with his pupils and collaborators John Field, J. B. Cramer, and Portuguese 
composer João Domingos Bomtempo (1775-1842), Clementi’s name distinguishes the London 
Pianoforte School (1760-1840).

Not only London but other courts and city estates also attracted Italian musicians and were receptive 
to music-making in the Italian manner. For instance, during the Reign of D. João V (1689-1750), the 
Lisbon Court was one of the most opulent in the European continent. Wealth from overseas trade 
and gold from Brazil fueled Portugal’s economy. Domenico Scarlatti (1685-1757), Giovani Giorgi (?-
1762), and David Perez (1711-1778) are some of the Italians who made history in Portuguese music. 
Symmetrically, young Portuguese musicians such as António Teixeira (1707-1774), Francisco António de 
Almeida (1702-1755) and João Rodrigues Esteves (c.1700-c.1751) received financial support from the 
Portuguese sovereign to study in Italy.

Francesco Saverio Buontempo (1732-1795), born in Foggia, near Naples, was yet another Italian 
musician who made his life in Lisbon. Buontempo enrolled in the Confraria de Santa Cecilia as an oboist 
for the Chamber Orchestra and in 1767 married Mariana da Silva from Lisbon, whose family had links 
to the Court. Amongst their ten children, the sixth-João Domingos Bomtempo (1775-1842) became a 
prominent composer, teacher, and pianist, both in his native country and abroad.

Despite all the gold from Brazil, at the end of the 18th century, Portugal’s economy endured a 
downturn due to its commercial dependence on England. The young Bomtempo, attracted by the ideas 
of the French Revolution and seeking artistic freedom, exchanged Lisbon for Paris in 1801 (Santos, 
1992). Having learned the oboe from his father, it is unclear how he became a virtuoso pianist. In this 
regard, musicologists present conflicting notions. Unlike most of Bomtempo’s biographers, which assume 
that he was a self-taught pianist or, at least, learned to play the piano in Paris, Carl Bauman claims that “he 
was trained in London and in his 30s settled in Paris before again returning to London in 1809.” If this 
statement is to be trusted, his friendship with Clementi may be prior to the date of 1802, as otherwise 
noted.  

When Bomtempo arrives in London in 1810 following the victories of the Anglo-Portuguese army 
over Napoleon’s forces, the atmosphere was one of optimism. The Portuguese colony in London 
welcomed him with open arms, and, subsequently, he resumed contact with Clementi, whom he had 
already met in Paris in 1802. He immediately publishes his Op. 8 in Clementi’s printing house and, in the 
next year, publishes his three sonatas Op. 9, also dedicated to Clementi. J. P. Sarraute (1980) classifies 
the years Bomtempo spent in London (1810-1814) as his most fertile period as a composer. Moreover, 
Bomtempo joined the London Philharmonic Society where, in addition to Clementi, he interacted with 
fellow composers J. B. Cramer and John Field, just to name a few (Eftekhari, 2012).
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It seems that Bomtempo and Clementi’s relationship was not restricted to a mutual commercial 
interest but rested on a broader basis. The first edition of Clementi’s Introduction to the Art of Playing on 
the Pianoforte is dated 1801; in 1811, he publishes the 5th edition, including Bomtempo’s variations I and IV, 
from his Capriccio and God Save the King with Variations Op. 8, subsequently translated to various idioms. 
Curiously, in 1816, Bomtempo publishes his own Elementos de Musica e Méthodo de Tocar Piano Forte 
(Elements of Music and Method of Pianoforte Playing), deeply rooted in Clementi’s treatise and published 
by Clementi’s publishing house. The original exercises and studies found in Bomtempo’s method bear a 
strong resemblance to comparable works of Clementi and Cramer; it shows the Portuguese pianist and 
virtuoso fully immersed in the style of the English pianoforte school (Espírito-Santo, 2003). These seem 
sufficient grounds to infer the existence of an intense collaboration between the two composers, as well 
as Clementi's influence, as composer and pedagogue, on Bomtempo’s work.

After the publishing of the first edition of his Method, Bomtempo prepared a second one, revised, 
enlarged, and despite the fact it remained unpublished the preface of the manuscript reads as follows:

Insomuch as I have dedicated my life to the art of music, both practical and 
theoretical, added to the lack I have observed in my country of such a work, 
(…) compelled me to write this treatise, divided into two separate volumes, 
comprising in the first the Elements of Music and Method of playing Piano-forte 
and, in the second, the Art of Composition or Counterpoint. (Bomtempo, n.d.).

It is relevant to call attention to the equivalence between the “Art of composition” and “Counterpoint” 
in Bomtempo’s preface, as well as the artistic and pedagogical value that he attributes to his treatise. The 
high regard attributed to counterpoint can also be in Clementi’s Selection of Practical Harmony, published 
between 1811 and 1815, which is preceded by a treatise on counterpoint (Satin-Foix; Baker, 932, p. 259). 
In short, while the facts point out to the inescapable influence of the Viennese style with its fondness for 
periodicity and balance, it also demonstrates a recurring reliance on counterpoint.1 

2. The keyboard sonata

While discussing the rise and the scope of sonata composition during “the crucial period of about 
eighty-five years from the first real flowering of the solo keyboard sonata, starting shortly before 1740, 
to the last sonatas of Beethoven and Clementi, completed shortly after 1820”, Newman (1972, p. 3) 
advocates for a substantial expansion of geographical borders as he unearths hundreds of works that 
merit the denomination. The author of the monumental trilogy,2 still under the aegis of 19th century 
analytical practices is not directly concerned with contrapuntal practices inherited from the 18th century. 
In his discussion of formal constancies, he meticulously reviews hundreds of Sonatas from the quills of 
composers all over Europe despite the absence of direct instructions on how to assemble such works, 

1 Robert Schumann refers to Clementi’s “contrapuntal, often cold music” in an article of 1834. (“J. N. Hummel Études, 
opus 125” in Schumann,  R.  Schumann on Music – A Selection from the Writings, translated and edited by Henry 
Pleasants, N.Y: Dover, 1988, p. 25).
2 The Sonata in the Classic Era is the middle volume of a trilogy written by W. S. Newman, the first being The Sonata in the 
Baroque Era and the last The Sonata since Beethoven, all part of his three volume History of the Sonata Idea, a study of the term 
“sonata” (Available at https://en.wikipedia.org/wiki/William_S._Newman. Accessed in September 30th, 2020).
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much less a prior classification of what constitutes a sonata form. While cautious about formal concepts, 
the author discusses motives, phrases, melodies, cycles, and the multiple elements that go into the making 
of a sonata, including their level of instrumental difficulty.  Throughout his illuminating discussions of the 
Classical Sonata, he also implies that composers relied on each other’s works as means of advancing 
their compositional art.

During the seven years he worked as a household musician, the young Clementi is known to have 
practiced piano from 8 to 12 hours daily. Considering that during this period he had not yet composed 
many works, much less the 100 Etudes included in his celebrated Gradus ad Parnassum op. 44 (1817),3 
it is fair to conclude that he must have resorted to playing the works of his contemporaries and, in the 
process, he became well versed on current compositional styles, procedures and resources. Given the 
profusion of sonatas being published at the last decades of the 18th century and, with his employer full 
support, he learned how to write sonatas from the keyboard.  In addition to absorbing formal schemes 
then available through the study of scores and performances, Clementi also had access to a manuscript 
copy of the Well-Tempered Clavier by J. S. Bach.4 According to Plantinga, “Clementi is said to have come 
across the London ms. in the library of his patron Peter Beckford, that is, prior to 1774” (Plantinga, 1972, 
p. 324). Plantinga bases his assertion on a dialogue between Clementi and pianist Amadée Mereaux 
in 1820. As Clementi reminisced over his adolescent years at the country state of his employer, he 
recollected his access to a copy of WTC.5 In this respect, Clementi foreshadows the path followed by the 
Romantic composers such as Schumann and Mendelssohn in their veneration of Bach.

So, it does not come as a surprise that, following a steady trend already exposed in his previous works 
for the keyboard, the mature composer differentiates from his early sonatas marked by the profusion of 
light and elegant pianistic figurations, his trademark bravura octaves and the obligatory crossing of hands 
up and down the keyboard.  Sonata op. 40 n° 3 in D Major is the work of a composer possessed with 
highly developed compositional and pianistic competencies. Listed as written in 1802, this work expertly 
displays a tight command of the distinguishing traits of a piano sonata.

During Clementi’s life sonatas were described “primarily in terms of the tonal structure of the 

3 “The three-volume Gradus ad Parnassum, Op. 44, completed in 1826, represents the culmination of Clementi’s career, 
exhibiting a veritable treasury of compositional and pianistic technique compiled from all periods of his work. From pure 
finger drills to preludes, fugues, canons, and sonata movements, the one hundred exercises, as called by Clementi, constitute 
a stylistically diverse array of studies covering all aspects of piano playing. Like Johann Joseph Fux’s seminal treatise on 
counterpoint from 1725, also with the title Gradus ad Parnassum, Clementi’s monumental work was designed to ascend 
to the highest level of musical and technical perfection—steps to Parnassus, as it were, the mountain sacred to Apollo, 
where the Muses were said to reside. Frequently grouped together by key, either in Scarlatti-like pairs or as unified suites 
of multiple movements, the pieces in Clementi’s Gradus ad Parnassum illustrate his proclivities toward polyphonic writ-
ing, running two-voice textures, and virtuosic passagework.”Available at https://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.
asp?item_code=8.572327&catNum=572327&filetype=About%20this%20Recording&language=English. Accessed in Sep-
tember 10th, 2020.
4 Although not in print, the second volume of WTC circulated in manuscript form throughout Europe. Clementi also owned 
an abridged manuscript copy of WTC II. Plantinga maintains that Mendelssohn authenticated this manuscript for the purposes 
of an auction in 1842. See: Leon Plantinga. Clementi, Virtuosity, and the “German Manner”. JAMS, v. 25, n. 3 (Autumn, 1972), 
p. 327. Available at https://www.jstor.org/stable/830934. Accessed in March 21st, 2020.
5  Plantinga affirms that Clementi had access to both volumes of Bach’s WTC considering their circulation in London as early 
as 1744. He also mentions Clementi’s daily instrumental practice: “It was the works of Sebastian and Emanuel Bach, of Handel 
and Scarlatti that he practiced and studied continually.” (Plantinga, op. cit., p. 328).
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exposition as well as the phrase rhythm and cadence plan”. 6 This explanation leads to a conclusion that 
between the double bar at the dominant and the return to the tonic key, the composer should let the 
imagination run free and engender surprising ways of dealing with the intermediary section. As seen 
in Table 1, there is a conventional formal display of the movement according to Pauer’s terminology 
current at the end of the 18th century.7 Following a thirteen-measure Introduction in the minor key, 
the First Part goes from Tonic to the Dominant (mm. 14-105). The Middle section, for the most part 
meanders around the Dominant. The Repeat assures that themes, motives, formulaic designs, connecting 
materials and passage work march united under the banner of the tonic key (mm. 179-252) until the 
final confirmation at the Coda (mm. 253-262).

Table 1 – Clementi, Sonata op. 40 no. 3: Schematic representation of the First movement according to 
Pauer’s terminology.

Introduction First Part Middle Part Repeat Coda
1-13 14-105 106-178 179-252 253-262
d minor D to A a B C/a B A D D

The few texts available “differ in detail and in terminology, but agree in the primacy accorded to tonal 
rather than thematic contrast”.  It is therefore fair to establish that Clementi might have had a general 
plan in mind for this work, a disposition of keys conjugated with the sections forming a blueprint out of 
which his pianistic imagination could spring forth (Figure 1).

   
      

    
 

i V I V v/v v V VI (N) VI V/VI VI V I V I

1 13 15 33 85 105 106 121 122 143 148 150 176 179 238 253-262

Figure 1 – Clementi, Sonata op. 40 no. 3, first movement: Bass line and Harmonic Disposition.
A bass line such as shown on Figure 1 could arguably have guided the composer as he improvised, 

tried out and finally committed to paper his new work. The bass line displays a slow-moving harmonic 
rhythm spread over 262 measures. The main actors, Tonic and the Dominant along with a supporting 
cast of closely related keys take turns at endorsing exquisite pianistic figurations. The middle part, the 
development presents an exception (m. 122-148) whereby neighbor harmonies and chromatic slides 
realized through contrapuntal procedures create distant tonal relations and surprising coloristic twists.

The first movement attracts the focus of attention for the entire work. The close resemblance of the 
opening measures to Beethoven’s Pastoral Sonata op. 28 of 1801 in the same key and with the same 
reiterated bass note D, an English drum bass supporting a slow moving triadic contour is also invoked as 
the opening theme of op. 40 n ° 3 (Plantinga, 1972, pp. 323-326). Plantinga does not hesitate to attribute 
“striking similarities” (op. cit., p. 328) between certain features of Clementi’s music and J. S. Bach, in this 

6  James Webster. Sonata Form, Grove on-line, Theory. Available at https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic. Ac-
cessed in June 22nd, 2020.
7  As late as 1878, Pauer still refers to the component parts of a Sonata simply as First Part, Middle Part and Repeat. (New-
man, op. cit., p. 116).
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case the repeated D found at BWV 874 Fugue subject and closely mirrored as the minore Introduction 
at another of his works, Sonata op. 34, no. 2. Given Clementi’s choice of a figuration based on imitative 
patterns shared between the hands (mm. 19-24), and despite the perceptible similarity with Beethoven, 
the succession of imitative passages interspersed with passages written according to current tastes 
contributes to set this Sonata as a major contribution of a mature composer. 
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Figure 2 – Clementi, Sonata op. 40 no. 3, first movement (mm. 14-29).

As displayed in Figure 2 (Allegro, m. 14-17), the characteristic triadic contour of the top voice formed 
by the fundamental ascending to the third followed by a registrally displaced fifth, that is, the tones of 
the major tonic triad clearly articulated by longer values and prolonged by means of a repeated passing 
note (G) signals the opening Allegro. This triadic matrix D-F #-A that frames the first presentation of the 
main idea (mm. 14-15, 30, 37-38, 49-50) reoccurs transposed, embedded, and elaborated into other 
melodic designs in augmentations and diminutions, interpolated and permutated throughout the entire 
movement.

It is also worth noting the imitative impulse that governs the measures 18–24. Together with 
the characteristic triadic contour, this imitative turn sets this movement apart as far as the level of 
compositional elaboration. In addition, the triadic contour is so ingrained into subsidiary ideas that 
make up the first movement that labelling it as monothematic is not farfetched. As is the case of Haydn, 
would Clementi raise this consideration to the level of an issue? Could this be viewed as but one of 
many compositional procedures employed to assure the internal consistency of the movement? The 
triadic contour in many ways defines the movement. first, it frames the main idea (mm. 14-24; 30 bass 
line; 37-38) and eventually it also supports the imitative segments such as the episode starting on m. 
122. Secondly, this triadic contour is skillfully interwoven within the fabric of the subsidiary ideas and it 
bears the light side of the movement, the frolicking and wholly pianistic passages destined to amuse the 
amateurs.  Be as it may, after subtly weaving the triadic configuration with the utmost ease as part of 
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every idea and registral configuration, he finally presents D-F#-A, (l.h. m. 207-208) in direct ascending 
order at the closing of the work and bringing the work to the final measures with rhythmic diminutions 
on the bass (m. 208-212).

   





        



 







 





   















    




 








Allegro








 

122


 

       


 
 




  

            
  




                          




cresc.






128

 


           


    




  

           




 

   


  


 



ten.


 



133



       


        




      

 





 



  






   







  












137

 





         
  




   

        



  

  
 




     










 

    
 


















 

141

Figure 3. Clementi, Sonata op. 40 no. 3, first movement: Middle Part (mm. 122-144).
During Clementi’s time, the repeat sign was not optional, it was a course to be pursued. It follows that 

the First Part repeated adds up to 182 measures while the second half, no double bar at the end of the 
movement, adds up to 156 measures. It is admissible that Clementi thought of this Sonata as a large two 
part scheme as most composers of his time would have done. By this reasoning, both sections stand out 
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and the Middle Part and the Repeat proceed in reverse from Dominant back to Tonic.  The Middle Part 
distributes three periods within its 72 measures, including the already mentioned passage in C major/A 
minor (mm. 122-148). This period placed at the very middle of the movement attracts attention given 
its contrapuntal nature and its contrasting character. This solemn segment is surrounded by two periods 
(mm. 106-121 and 149-178, respectively) characterized by their lightness and even frivolous pianistic 
figuration. On its turn, the C major/A minor episode written around the tonicized Neapolitan sonority 
of the sixth degree – B brings back the first idea as the centerpiece of the Middle Part. For 22 measures, 
the imitative passage shuns away the airiness and builds up on the peaceful mood of the opening idea 
and its latent imitative possibilities (see Figure 3). Once Clementi displays his contrapuntal expertise, 
he then forsakes any serious-minded endeavors. From m. 149 onwards the pianist overpowers the 
composer and from then on, the writing, albeit gracious, is reminiscent of an Etude rather than a Sonata. 
The third period of the middle part (mm. 149-178) culminates in a cadenza like passage preceding the 
return of the main idea. As it pauses on a A-C # dyad, it leaves a a promise of  D Major  in the air (m. 179).

The last section, the Repetition is shorter than the First part. Why did Clementi omit 19 measures?  
During the second half of the 18th century the writing of sonatas was equivalent to the writing of 
fugues during the first half of the century. There are scant and partial instructions on how to write a 
sonata before the 1790s.8 At their own expediency composers, then as now, knew the importance of 
supplanting their contemporaries by a constant display of invention and resourcefulness. Considering 
that the main idea receives heightened attention at the middle section (m. 122-148), and that its contour 
has been etched on our perception in so many elaborations and imitations, Clementi opts for bringing 
back the first idea with a touch of a variation (m. 187-189) and then leaves it so that the subsidiary ideas 
outside the tonic key may then be presented on the main key, D Major (m.194-252). 

As the composer forsakes the opportunity of presenting new ideas and instead introjects the main 
idea in the Middle Part, he can be viewed as a forerunner of Romanticism.9 It is well to remember that 
the idea of form as a cast to be filled by preordained sections is not yet the all-powerful set of rules 
adopted three of four decades into the 19th century as (failed) attempts to understand Beethoven’s 
constant stream of innovations within the sonata idea.

The search for architectural frames and visual schemes applied wholesale to the greatest possible 
number of sonatas has caused a great damage to the understanding of music. As previously mentioned, 
Clementi would have learned sonatas from the keyboard, from reading through other works of his 
contemporaries and predecessors. It is well to remember that “the notion of a second theme as a vital 
constituent of the form did not arise until late into the 19th century”.10  Still, steeped into the 18th century 
practices, Clementi places the greatest emphasis on his main melody while the subsidiary ones assume 

8  Grove, Sonata Form, James Webster. The fullest 18th-century description of sonata form occurs in vol. iii (1793) of Heinrich 
Christoph Koch’s Versuch einer Anleitung zur Composition. Koch expanded and refined Riepel’s phrase-rhythmic analysis; he 
applied these principles to ever larger segments of music, culminating in an analysis of an entire sonata-form movement as 
an expansion of the form of a minuet. Koch also gave the first adequate description of the twofold division of the second 
half into development and recapitulation and also described various types of development section (available at https://www.
oxfordmusiconline.com/grovemusic. Accessed in June 3, 2020).
9  Chopin’s magnificent late pianos Sonatas op. 53 and 58 were considered deficient in form according to late 19th and early 
20th centuries views. Recently, Aziz takes an evolutionary view of Chopin’s Sonatas and establishes the secondary theme (S) 
“as the single unifying feature — the central, guiding focus — of the entire trajectory within Chopin’s sonata oeuvre”.  An-
drew I. Aziz. 2015. The Evolution of Chopin’s Sonata Forms: Excavating the Second Theme Group. MTO, v. 21, v. 4.
10  Grove, Sonata Form, Webster, op. cit. Accessed in June 3rd, 2020.
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the burden of carrying the pianistic figurations. Having conferred a place of honor to the C Major/A 
minor episode based on the main idea (mm. 122-148), the Repetition is slightly compressed into a 
shortened version.

Figure 4 – Clementi, Sonata op. 40 no. 3, first movement: Prolongational Graph.

The prolongational graph (Figure 5), aims at defining this sonata movement as a succession of 
broad periods, each one reaching towards a salient cadence. In order to do so, the graph shows our 
interpretation of a late stage of reduction into the middle ground level, that is, it is quite removed from 
the surface of the composition but still retaining enough of the chromatic elements that characterize 
secondary dominants and modal mixtures. The harmonic rhythm moving at the slow pace characteristic 
of the time and the style is portrayed by the longer values at the outer voices. 
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The introduction, that is the first period, is written in the minor key of D (m.1) and, through a series 
of single and double dotted arpeggiated chords it reaches the Dominant (m. 13). The first period can 
also be described as the first half of a binary form, and given its ternary meter and its pathetic character, 
these thirteen beginning bars are quite reminiscent of an old-fashion Sarabande. As a stark contrast, it 
creates an effective introduction to the ensuing Allegro.

The first section of the Allegro (mm.14-58) can be easily subdivided into a variety of subsections 
given the dazzling succession of gracefully displayed figurations. The first clear-cut cadence occurs at 
mm. 57-58. Locally, it is a PAC (perfect authentic cadence, E to A). However, from the beginning of the 
movement, the harmonic discourse has established D (mm.14-40) and moved away from its tonic 
base by means of modal mixture (A major to A minor, mm. 49-50) further enriched by tipping the 
scale towards the Subdominant side of the tonal compass. F major is used as an upper neighbor of 
E, Dominant of the Dominant (mm. 50-57). After this transitional maneuver has run its course, A, the 
Dominant is reached by means of its individual Dominant (mm. 57-58). The ensuing silence confirms the 
end of the first period of the Allegro.

An overview of this first section leads to the affirmation that, from the outset A assumes its role as 
the main melodic tone (m. 15) around which other tones gravitate (Figure 4). Approximate in length 
as the preceding section, the second (mm. 58-105) prolongs the newly tonicized A (mm. 58-82) by 
the flourishing of the most delightful figurations. It is well to remember that the main triadic contour is 
embedded into one of the designs (mm. 66-73, not shown on the graph) as the left hand articulates root 
position A and E chords interspersed with occasional first inversions. This harmonic standstill is broken 
when A minor briefly returns (mm. 82-83) as a harbinger of F, again a subdominant slide as in the first 
period (mm. 49-57). By its turn, F rises a semitone to F# (m. 85) and E (m. 86) assumes the 
controls so that the second period may cadence on A (m. 93). From mm. 93 to 105, the confirmed A 
not only is prolonged by means of closely related sonorities but also, there is a melodic decent from A 
to E, the second scale degree. Following the grammatical rules proposed by Schenker, the end of the first 
part of the movement is reached when the bass note A supports E on the upper voice thus fulfilling the 
required interruption11 deemed necessary to the understanding of the form (mm. 104-105). Melodically, 
the local descent from A (m. 101) stops at E, the second melodic degree at which point the music ceases 
momentarily at the structural half cadence (m. 105).

The First Part/ Exposition ends once all the designs and figurations, other than the very first 
idea, have been amply heard in A major and its tributary keys. From a cognitive instance the musical 
discourse has traversed the D Major tonal space and has arrived at a structural division of the 
movement a fifth above, the confirmation of the tonicization of A Major. Melodically, the local descent 
from A (m. 101) stops at E, the second melodic degree at which point the music ceases momentarily 
at the structural half cadence (m. 105).

As is the case of most tonal movements, the Allegro trajectory from Tonic (m. 14-40) to Dominant 
by way of its individual Dominant (m. 44) up to the final cadence of this section (m. 105) fulfills the 
purpose of the First Part/Exposition. The strong tendency to set the circle of fifths in motion typifies this 
section of the work.  The tonal actions intensify by moving up  from two sharps (F # and C #) to three 

11  Interruption- See the Glossary of Schenkerian Terms (Gerling, C.; Barros, G. TeMA, 2020).
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sharps (F #, C # and G #) with two engaging detours around the change of mode, A Major to minor and 
soon followed by F Major at mm. 51 to 55 and again at mm. 82-85. In both instances F Major, the local 
upper neighbor of E, (V of V) is approached by way of E Major to A minor, a maneuver that requires 
adding measures to the discourse and a definite rise in the level of excitement for the pianist given the 
concertante style of the figuration.

Amongst other features, the graph (Figure 4) also aims at shedding light on the weight conferred 
to the intermediary section, the Middle section as it was called during Clementis time. Having asserted 
A as the tonicized key for the second period, the composer seeks variety, and the first period of the 
Middle part reverts to A minor (mm.106-107).  Through a sequence of descending thirds (A-F-D-B) the 
musical journey proceeds downward to B (mm. 119-121). This shortest of all periods seems to have 
been written to blur our tonal memory. B is the upper neighbor of A, nevertheless the composer took 
great care to avoid monotony. On the contrary, he chose a route filled with a chord progression of 
harmonized descending thirds, A-F-D, settling on B with great resolve. (mm.119-121).

Now comes the best part. Having reached B Major (mm. 121), the composer adopts a procedure 
dear to C. Ph. E. Bach and J. Haydn: he employs a fermata to hold a prolonged B as means to obliterate 
all five sharps. With this sleight of hand masterfully applied, he plunges into a new period in C Major 
(m. 122), no sharps, no flats! In retrospect, can we recall the preceding B Major (mm. 119-121) as a 
lower neighbor to C? This maneuver allows the composer to change drastically not only the key but 
also the style of composing. From the charming figurations of the previous sections, at m. 122 he adopts 
a strict contrapuntal writing and exhibits his competencies in handling the main triadic contour, initially 
shown as to C-E-G (m. 122) and then transposed through several sequential imitations.  As the musical 
design lightens up and gathers momentum by finely embroidering the main triadic contour, C Major tilts 
towards A minor (mm. 132-135). Sequential imitations and transpositions of the main triadic contour 
on the bass supporting segments in contrary motion on the right hand lead this period to a further 
secondary Dominant – F # (mm. 145-148).

Harmonically, the music discourse reaches a very distant corner of the tonal system. How can he 
effect a return to the two sharps required by D Major? Again, he resorts to silence before the new and 
third period in B minor (m. 149) can take its course. Maybe the relatively long rests allow the listener (or 
the pianist!) to understand the noble C Major imitative passage (mm. 122-148) as a contrast afforded 
by the appeasing Neapolitan sonority. His knowledge of the WTC allows him to bind the current style 
with much older procedures. The homage to Bach episode (mm. 122-148) raises the whole movement 
to a new level.

Path corrected; the last period of the middle part starts in B minor (m. 150) with pianistic figurations 
light-years away from the atmosphere of the previous segment. The musical discourse sequences away 
through the circle of fifths (mm. 154-164) frolicking around B for 27 measures. The composer is having 
such fun with the instrumental possibilities that the musical discourse rather than going straight to the 
Dominant of D meanders back to B minor (mm. 170-171) and its Dominant F # (mm. 172-173). By 
insisting on a new figuration centered on B minor, Clementi gives in to the pianist and extends the 
discourse to include a trusted rhetorical device. He resorts to a decrease in motion so that the motion 
stands still on a trill on C # (m. 172). This strategy allows a chromatic slide to take place and the fifth of the 
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F # triad, C # becomes the third of A Major. So, after three periods heavily invested on the sixth degree, B 
and its upper and lower neighbors, C and A, respectively, the middle part returns to A, the Dominant. As 
per usual, he resorts to fermatas and rests as rhetorical devices that pay lip service to the brief return 
of A, the Dominant.

It is however imperative to consider that the second period at the First Part (mm. 58-105) is the 
longest of all periods, 47 measures, and during its course A is tonicized with all due respect and propriety. 
Therefore, it is commendable that during the Middle Part, Clementi wisely chose to prolong A by means 
of the upper neighbor B and to make the high point of the entire movement, the period in C Major/A 
minor and its exquisite imitative writing. Perhaps another composer would not have returned to a third 
period (mm. 149-178) centered on B, but Clementi knew his audience and his customers. Back then, 
sonatas and poetry were consumer items, the longer the merrier. From the pianist standpoint, this third 
period reflects an unbridled time of joy spent at the instrument. 

Once the Dominant A is reached, the initial idea properly supported by Tonic D can take over the 
march of events (m. 178). The Repeat follows the first section designs very closely with two periods 
(mm. 179-210 and mm. 210-253) followed by a Coda (mm. 253-262), all three dutifully settled on D. 
Just as a passage in a minor had been employed as a harmonic variant of A minor/F Major at the First 
Part (mm. 49-58).  At the Repeat, D minor/ B b Major is called into action with the same purpose of 
prolonging the discourse and maintaining both the proportion and the disposition of the movement 
(mm. 201-210 first period, mm. 234-237 second period).

As explicited in the third system of the graph upper right hand corner, the descent A-G-F #-E-D 
from the fifth melodic degree (m. 220) to the tonic (m. 252) completes the scheme and allows for the 
conclusion of the work. From m. 210 to the Coda (mm. 253-262), the discourse mirrors the First Part, 
hence the deserving designation of Repeat albeit transposed back to the Tonic key. It also articulates the 
descent from the fifth melodic degree A to D, the tonic that signals the end of the movement.

The graph shows how the fifth degree A reigns on the top voice and provides the anchoring around 
which other degrees gravitate until the final descent to D which brings the work to a close. A, the fifth 
degree of D, is less active during the intermediary section (mm. 106-179). Nevertheless, its force of 
attraction cannot be ignored nor its role as a tone of reference. The Coda (mm. 253-262) confirms not 
only the supremacy of D Major but also makes one last reference to the main triadic contour (mm. 
207-208) articulated on the lower register of the instrument. 

According to Zbiskowski (2002, p. 130), Schenker’s theories offer “a broad account of musical syntax 
by explaining how musical materials relate to one another in conformance with the rules of counterpoint 
and harmonic progression.” While the graph aimed at providing explanations and meanings pertaining to 
the middle ground, it also provides evidence of structural similarity between this work and hundreds of 
other sonatas composed throughout Europe during the 18th and 19th centuries. The analytical comments 
however, aimed at showing particularities pertaining to this specific work.

 The graph enhances the idea of a composer that, in the manner of his contemporaries, thinks in 
terms of contrapuntal strategies anchored on slow moving albeit closely related harmonic pillars. Each 
period was represented as it journeyed towards a point of rest – a cadence. The periods are long to 
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ensure continuity and variety while the graph reveals a synthetic view of the movement. As discussed 
elsewhere, even though the graph shows the bare bones of structure, it sets long-term goals for the 
performer. From this standpoint, the graph deals with form as a sequence of closely interwoven periods 
with cadences diverging in rank. Cadences to the Dominant and from the Dominant are form defining 
while intermediary cadences provide variety. For instance, G Major as the Subdominant of D was seldom 
heard, certainly not with the status conferred to B, both major and minor. It was a compositional choice 
that distinguishes this movement from any other. It also becomes evident that the composer deploys 
sonorities consistently understood as melodic dissonances around significantly structural cadences. Back 
to Zbicowski, “Schenker’s theory gives an account of form, understood as the various roles that different 
sections of music play within an overall discourse structure.”

Figure 5 – Frontispiece of the English edition of the three piano sonatas Op. 9, “Dedicated to Muzio 
Clementi by J. D. Bomtempo” (London, 1810-1811).

In the first of his three sonatas Op. 9, João Domingos Bomtempo reveals great intimacy with the 
London Pianoforte School’s style and a remarkable mastery of the instrument, alternating virtuoso and 
thematic passages of lyrical expressiveness. His lyricism has peculiar traits, a mixture of Italian vocality and 
Lusitanian sentimentalism, with plenty of chromatic diminutions.

In the virtuosity sections Bomtempo makes use of technical solutions consecrated by the “flamboyant 
style” which made Clementi famous, well to the taste of the emergent London bourgeoisie. We should 
say it consists of a proto-romantic style, since many of the stylistic traits introduced by the London 



PARTE I – TEORIAS DA MÚSICA: CRIAÇÃO E FORMA

Série Congressos da TeMA Vol. IV - Teoria Musical no Brasil: Diálogos Intercontinentais (2021)62

Pianoforte School repertoire would be absorbed by mainland composers during the 19th century.
Common traits are often found in piano music of London and Paris in the early 19th century, as 

described by Ladan Eftekhari (2012) and Bart van Oort (2000, pp. 73-79). The “Idea of Force” (Eftekhari, 
2012, p. 94), related to the events of the French Revolution, is reflected in many works boasting military 
themes and patriotic hymns. “Energetic effects” (ibid, p. 95) can be achieved through a series of resources, 
such as contrasts and shifts in tempo, register, pitch, rhythms and so on. Virtuosity, in all its forms, is also a 
key part of the “new English piano style” (Oort, 2000, p. 83). Legato is a basic touch related to the English 
style, and the cantabile character is often increased by means of octave melodies (ibid, pp. 78-79). The 
use of the forte pedal as long as the harmony doesn’t change is also characteristic of the repertoire of 
the English Pianoforte School, as well as the so called “English drum bass”, a stylistic cliché that consist of 
“repeated bass notes with a simultaneous pedal point one octave lower.” (ibid, 2012, p. 85)

3. The Sonata
The main themes of Sonata Op. 9 no. 1 reveal many of the stylistic characteristics featured also in the 

London Pianoforte School. However, the composer’s individuality is quite remarkable considering the 
lyrical quality of this particular work. Composed for an instrument fitted to “sing” – the English piano – 
his music and his playing conquered the public:

“Mr. Bomtempo’s concert naturally aroused great interest among true music lovers, both for the 
multiplicity and variety of compositions he presented on this occasion, as well as for his talent as 
a delicate and confident composer. The public’s wait was rewarded by the works he presented. His 
inimitable style places him, without a doubt, among the best performers.” (Morning Chronicle of June 6th, 
1811 apud Eftekhari, 2012, pp. 163-164)

As we will see, in this sonata Bomtempo develops the musical discourse  using three basic sequential 
procedures, applied in each of the main tonal regions of the piece (I and V in the exposition; VI in the 
development; I in the recapitulation), which will correspond to three different themes. The reliance on VI 
for the development section is a point of contact with Clementi’s op. 40 no. 3.

We can summarize this procedure as follows: first, Bomtempo presents a theme with well-defined 
expressive characteristics and clear sentence structure. Then, he proceeds by developing thematic 
material placed at the extreme registers of the instrument as he initiates the expected harmonic 
transition. Finally, the increase in energy and harmonic instability leads to an energetic peak,  upon which 
a brilliant, virtuosic writing stands out in the treble register of the piano and leads to the cadential 
conclusion that precedes the next section.

Such a procedure, in addition to being musically effective and conducive to the energetic flow of 
the piece with richness and variety, allowed the newcomer to show the London audience his musical 
competence and aesthetic ideals. The themes reveal the composer’s personal mark, his Italian-Iberian 
lyricism. In addition, the tonality of E b raises the supposition of a nod to the Masonic society that had 
welcomed him in London. As a matter of fact, Bomtempo’s political convictions found solace within 
which the liberal thought that characterizes the Masons.

The contrapuntal richness of op. 9 attests to his capacity as a composer, a fact confirmed with its 
publication by Clementi’s prestigious publishing house. Finally, the virtuosic passages gave faith to his 
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technical resources as a pianist – praised in Paris by the local press – which would open the doors of the 
concert halls, as well as of the wealthy houses for him to exercise the function of piano teacher. In short, 
the sonata Op. 9 no. 1, together with its opus siblings 2 and 3, are a good presentation for someone with 
artistic, educational and political ambitions, like Bomtempo.

Taking into account the political situation of Portugal – desperately trying to avoid a war with 
Napoleon’s France – it is not unreasonable to suppose that the atmosphere of the first movement of 
sonata Op. 9 no. 1 reflects the tensions, the ideals and the local colour of his home country.  Strong 
contrasts suggest the image of a nation punished by civil war and an impending invasion, while in its 
core its identity and its simplicity remain preserved. An aggravating factor was the fact that, at that very 
moment, the Portuguese court was in exile in Brazil, leaving the country in the hands of the invaders. 
Although these are only interpretive assumptions, we believe that they are not at all unreasonable. The 
English drum bass is a call to a hoped-for victory (Figure 6).

Figure 6 – Bomtempo, Grand Sonata op. 9 no. 1, first movement: Exposition, 1st theme (mm. 1-13).
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Figure 7 – Bomtempo, Grand Sonata op. 9 no. 1, first movement: Exposition – Analytical reduction 
of the 1st theme (mm. 1-13)

Figure 8 – Bomtempo, Grand Sonata op. 9 no. 1, first movement:  Virtuosic writing in the transition to 
the 2nd theme (mm. 24-32).
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Contrasting to the previous graph (see Figure 4), the following analysis presents an early stage of a 
middle ground graph (Figure 7). As the case of Clementi’s sonata op. 40 no. 3, the 1st theme Bomtempo’s 
presents the “English drum bass” as the distinguishing pattern for the lower voices. The atmosphere of 
grandeur at the bass (mm. 1-4) contrasts with the expressive and lyrical soprano melody (mm. 4-13), 
at once freer and more prominent hymn-like tune. The interruption of the insistent gesture in the bass 
gives way to a smoother figuration, one that is clearly subordinated to the melody. A chromatic motive 
prolongs the V (mm. 9-10).

The reduction of the theme confirms the 3 as Primary Tone (Kopfton) of the Fundamental Line 
(Urlinie). The V7 finish at m. 19 marks the beginning of the transition.

The transition brings about a sharp rise of the instrumental demands such as the “Energetic effects” 
and the virtuoso style of the Clementi school (Figure 8).

Broken octaves in the bass lead to successive tonicizations of diatonic degrees closely related to the 
main key of E b and culminate in the first virtuosic and brilliant section of the piece (mm. 27 and 33). This 
is the confirmation of the V region, which foreshadows the entry of the 2nd theme or subject.

As seen in the prolongational graph (Figure 9), the transition section articulates the V/V and implements 
the prolongation of the 2 (from m. 27 on). In addition to the increase of harmonic rhythm (mm. 13-27), 
the musical discourse adopts a parallel movement of the voices towards the high register corresponding 
precisely to the section of greatest technical demand (mm. 27-33).

Figure 9 – Bomtempo, Grand Sonata op. 9 no. 1, first movement:  Transition to the 2nd theme: analytical 
reduction (mm. 13-33).

The next passage emphasizes the Lyrical character of the 2nd theme (Figure 10). Written in Lied style, 
it contrasts with the orchestral atmosphere of the 1st theme (Maestoso).
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Figure 10 – Bomtempo, Grand Sonata op. 9 no. 1, first movement: 2nd theme (mm. 33-49).
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The second theme introduces a question and answer design as the octave lines in the right hand are 
followed by the bass response. This passage is also characterized by the crossing of hands, a favorite 
feature frequently found in Clementi’s sonatas. The antecedent phrase (mm. 33-39) and the consequent 
phrase (mm. 41-49) contrast with each other, notably the Staccato military accompaniment of the 
second phrase.

Figure 11 – Bomtempo, Grand Sonata op. 9 no. 1, first movement: 2nd theme: analytical reduction (mm. 
33-49).

In this structural interpretation, the 2nd theme reflects the Fundamental Line [3̂-2̂-1̂] in the region of 
the V (B b).

From m. 49 onwards, Bomtempo emulates a “dueto” in the soprano – as he develops and locally 
tonicizes sequential designs extracted from the chromatic motif of the 2nd theme (Figure 12).

In bars 57 and 58 the parallel relation E bM / E bm is highlighted by a Scarlatti-like figuration that opens 
the way for the virtuosic and final cadence for the section. After confirming the tonicized V in m. 65, 
the composer brings back the English Drum Bass thus punctuating the end of the exposition with the 
solemn atmosphere with which the piece begins (Figure 13).
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Figure12 – Bomtempo, Grand Sonata op. 9 no. 1, first movement: Exposition (mm. 48-58).

Figure13 – Bomtempo, Grand Sonata op. 9 no. 1, first movement: End of the Exposition section (mm. 
49-65).
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The Development section begins with an unexpected shift to the harmonic region of Cm, the VI of 
the main key (Figure 14). This tonicization promotes a variation based on the 2nd subject. This variation, 
however, distinguishes itself from the previous themes. The accompaniment resembles that of a “lied” 
and its expressiveness and lyricism are more evident. It ends with the tonicization of the relative major, 
that is a remembrance of the main key (E b, mm. 74-82); the cantabile character is highlighted by the 
melody in octaves.

Figure 14 – Bomtempo, Grand Sonata op. 9 no. 1, first movement: Development section: variation of 
2nd theme (mm. 74-82).

The question and answer exchange between bass and treble brought up by the 2nd theme is resumed, 
and enhanced by the space created between the voices. This figuration persists until m. 88, when the left 
hand initiates a new design in the region of B bm, VII of Cm (Vm of E b). The level of energy is increased 
as the left and right hand switch roles and the melodic design ascends to the treble. At this point (as it 
happened in the central region of the development of Clementi’s sonata Op. 40 no. 3), a sequence of 
short imitative segments coupled with registral displacement precede the culmination that coincides 
with the arrival in the IV, A b, in fortissimo.

A virtuosic cadence leads back to the VI, Cm, providing a harmonic closure for the development. 
Once again, Bomtempo, uses the English Drum Bass between mm. 119 and 123 to conclude the section. 
A retransition leads to the harmonic region of E b (I), starting the recapitulation in m. 136.
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Figure15 – Bomtempo, Grand Sonata op. 9 no. 1, first movement: Development (mm. 74-135), middle 
ground synopsis.

The main harmonic regions of the Development section, VI (Cm), Vb3 (B bm), IV (A b) and V (B b) are 
presented in the middle ground synopsis (Figure 15).

Once the composer establishes the return of the main key, E b Major, as the carrier of the first theme, 
the recapitulation essentially assures that the 2nd theme also gravitates around the tonic region. The most 
remarkable event at the recapitulation occurs between mm. 178-186. Its structural function stands as a 
local prolongation of the cadential V7 preceding the Coda.  The brilliant writing that differentiates each 
one of the harmonic regions undergoes a transformation and acquires an ethereal quality reinforced by 
the pianissimo intensified by the highest register of the fortepiano. This coloristic preference anticipates 
the pianistic solutions that made famous the great virtuosos of the second half of the 19th century. The 
movement ends with the last occurrence of the English Drum Bass. The diminuendo, vanishes into 
silence and immobility, a battlefield after the strife.

Figure 16 – Bomtempo, Grand Sonata op. 9 no. 1, first movement: Recapitulation and Coda (mm. 
136-217).

The Recapitulation and the Coda are synthetically presented in the graph (Figure 16) featuring the 
fundamental structure and the final descent towards the confirmation of the Tonic at the end of the 
first movement.
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As a closure, we offer the complete analytical reduction (middle ground level) of the movement 
(Figure 17).

Figure 17 – Bomtempo, Grand Sonata op. 9 no. 1, first movement: complete Prolongational Graph. 
(mm. 1-217).

4. Conclusion

By dedicating his Sonata op. 9 in E b Major to Clementi, Bomtempo provides a significant first clue. 
Throughout the movement the Portuguese composer makes sure the dialogue with his mentor is 
kept alive and effortless. His appropriation of Clementi’s trade-mark figurations is both revealing and 
seamless. The work initiates with the shared English drum figuration and proceeds with all sorts of 
passages employing octaves, be they broken, straight forward ascending and descending, or integrated 
into syncopated figurations. Moreover, the very opening right hand echoes the opening of Clementi’s op. 
40 n° 3 with its arrangement of choral-like long values succeeded by short connecting tones. Throughout 
the movement, Bomtempo adopts the Italianate effects so dear to Clementi, namely, the succession of 
clearly written-out ornamented passages and diminutions. Rare is the passage containing ornaments 
in abbreviated form. On the contrary, all the filigree is meticulously notated as to leave no doubt 
that dexterity and nimble fingers are required to bring out the dazzling variety of pianistic passages. 
Bomtempo also pays his respects by bringing out passages not only with crossed hands but also imitative 
in character at mid-section of his Sonata further approximating his op. 9 to Clementi’s works if not to op. 
40 n°3 specifically. His judicious use of chromaticism and his reliance on the VI degree also point in this 
direction. However, these are analytical interpretations, not documental proof.  What we hope to clarify 
is that Bomtempo could have assimilated some of Clementi’s traits and procedures just as the latter 
had done in relation to Beethoven. Or the other way around as Ringer boldly states (A. Ringer, Clementi 
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and the Eroica, p. 457). Nevertheless, those affinities are not exclusive of the aforementioned sonatas 
and their composers. Similar patterns also can be found, for example, in Beethoven’s sonata op. 7 in E b 
Major (published in 1797) sustained by the English Drum Bass in the opening measures. In the absence 
of composition treatises, composers studied scores and made sure to absorb the best ideas around.

Our analytical interpretation of Domingos Bomtempo’s Sonata Op. 9 no. 1 also reveals some 
compositional procedures related to the nascent Romantic movement in addition to his solid handling 
of sonata form including the reliance on contrapuntal elaborations. His use of both, the parallel and the 
relative minor mode as well as his presentation of the main theme on the Subdominant key attest to 
his forward way of thinking. Let’s remember that no treatise has yet been written on the subject, so 
he is free to explore his possibilities as he sees fit.   In this sense, we propose to define this work as 
“transitional” between Classicism and Romanticism. Transitional, however, is not necessarily a demeaning 
assessment by any means: contemporary of Bomtempo, the highly praised music of Beethoven is also 
located between two stylistic poles. Through his musical and pedagogical works, Bomtempo aimed to 
achieve a significant measure of musical novelty and allow his name to stand amongst the notables of 
this time and country. The scope of his action was limited by a series of contingencies, but his works 
and his ideals still live and constitute a perennial source for those who realize how powerful and 
transforming art is.
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to the Analysis of Videomusic   

1. Introduction

In this work we will present the actual stage of our ideas for an analytical theory for videomusic 
defining it using as basis the concept of hybridization. We will begin by introducing the concept of 
videomusic, and then what we understand as hybridization and how it could contribute for an analytical 
theory. We will debate with Jean-Pierre Moreau’s ideas concerning videomusic analysis presented in his 
recent dissertation (Moreau, 2018), and we will end this article testing our own approach presenting an 
analysis we have made of Philipp Geist Angel Audio/Video RMX (2002).

2. Videomusic

Videomusic is a hybrid audiovisual genre originated from the merge of electroacoustic music and 
video art/experimental cinema, in which both visual and sound images create a united and inseparable 
whole. Historically, it was related to the works of experimental cinema from both the first and second 
half of twentieth century,1 the video art,2 and film productions such as the ones from the French 
Radio and Television Network3 Service de la Recherche (Langlois, 2012).4  The Service de la Recherche 
has, historically and aesthetically, a special role in our research. It was subdivided in four main groups, 
all of them idealized and created by Pierre Schaeffer : the Groupe de Recherches Musicales (GRM), the 
Groupe de Recherches Image (GRI), the Groupe de Recherche Technologique (GRT) and the Groupe d’Étude 
Critique (GEC)5 (ibidem). Through Pierre Schaeffer’s direction and management, all those groups acted 
together to produce a corpus of audiovisual works that integrated the recently created Musique Concrète 

1  Filmmakers like Walter Ruttmann, Mary Ellen Bute, Oskar Fischinger, Norman McLaren, Abigail Child, among others (Lima, 
2011).
2  Bill Viola, Nam June Paik, among others (Lima, 2011).
3  Office de Radiodiffusion Télévision Française (ORTF), today the Institut National de L’Audiovisuel (INA - https://www.ina.fr)
4  The Service de la Recherche was created in the 60’s by Pierre Schaeffer at the French State radio and television station 
(ORTF – Office de Radiodiffusion et Télévision Française). According to Philippe Langlois, those were the filmmakers, among 
others, who worked at the Service de la Recherche, Groupe de Recherches Image: Piotr Kamler, Peter Foldès, Robert Lapoujade, 
Jacques Rouxel, Gérard Patris, Peter Kassovitz, Walerian Borowczck, Jacques Demeure (Langlois, 2012, p. 282).
5  Music Research Group, Images Research Group, Thecnological Research Group, Group for Critical Studies (Langlois, 2012, 
p. 281).
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with visual images for films made especially for the French television network. Their relationship is quite 
meaningful to the history of videomusic, especially regarding that particular integration fulfilled in works 
like those from filmmaker Piotr Kamler and the composer Bernard Parmegiani,6 Robert Lapoujade and 
François Bayle,7 Jacques Brissot and Pierre Schaeffer, 8 Piotr Kamler and François Bayle,9 among others. 
Besides experimental filmmakers’ works, like Norman McLaren’s, we consider that those films produced 
by the Service de la Recherche give us the most direct link to videomusic’s historical background. After all, 
they were consciously and directly created by merging sound images created by electroacoustic music 
(through the bias of Musique Concrète) and the visual ones, from the films.

According to the composer Jean Piché, vidéomusique (videomusic) is a

[F]orm that appropriates itself of all digital means of production, both regarding 
the [visual] images and the sound. It is a hybrid that frees both images and music, 
a poetic vision open to the imaginary. (Piché, 2003, p. 48).

Piché also considers that the hybridization that originated videomusic fundamentally based on the 
digital technology, nourishing “its expression with the artifice of manipulated image, just as electroacoustic 
music is justified by the transformations of sound”  (Piché, 2003, p. 49).

The composer Vania Dantas Leite had a similar opinion regarding what she used to call música-
vídeo (Dantas Leite, 2004).10 According to her, digital technology made both visual and sound images 
compatible while fixed (created, stored, processed) in the same non-perishable medium; the sum of 
“audiovisual language and sound language” made possible by that technology, has created, according to 
her, a new genre that have “little or no similarity to the audiovisual developed for the cinema, television 
or the traditional concert stage” (ibidem, p. 47).

In our opinion, instead of emphasizing on its technological bias, videomusic is an audiovisual hybrid 
form originated within the scope of electroacoustic music productions in which visual and sound images 
form a unified and inseparable whole. As mentioned above, we consider its origins in connection to the 
practices of experimental cinema, video art, concrete and electroacoustic music during the 20th century.

Regarding the formalization of analytical approaches for videomusic, that is considered a hybrid in 
ours terms, it will bring particular consequences for the development of a theory. It will also present, as 
we will realize below, some distinctions between our research and Jean-Pierre Moreau’s: as we believe, 
they are both complementary, but different. Probably using them together (a hybrid?) will point out to 
a powerful analytical strategy.

6  L’Araignélephant, 1968 (https://youtu.be/wseDVcfopKE), Labirinth, 1970 (https://youtu.be/ijnTkBWu-b4), por exemplo.
7  Trois Portrait d’un Oiseau qui n’Existe Pas, 1963 (https://youtu.be/zu2cFUI8lQg).
8  Objets Animés, 1960 (https://fresques.ina.fr/artsonores/fiche-media/InaGrm00807/jacques-brissot-objets-animes.html).
9  Coeur de Secours, 1973 (https://youtu.be/DzzCH2WrbVM).
10  Music-video. Dantas Leite’s concept encompass many kinds of artistic genres that make use of visual image (i.e., projected 
or exhibited paintings, video, film, light, projected photography) altogether with electroacoustic music, be it acousmatic, 
mixed music, live electronics, among others. She distinguished each of them in five different categories, or as she name it, 
five modalities. What is named here and elsewhere as videomusic (Piché, 2003; Couture, 2010; Lima, 2011; Moreau, 2018) is 
considered by Dantas Leite as the third modality of música-vídeo.
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3. Hybridization

We start from the notion of hybridization as a contribution to both creation and analysis of videomusic. 
However, in our view this notion is not exclusively linked to the materiality of the technological medium, 
but also to sociocultural, economic and political processes that engender them. Due to this reason, we 
adopted Néstor Garcia Canclini’s concept of hybridization. He considers it as “sociocultural processes in 
which structures or discrete practices that used to be separate, combine with each other to generate new 
structures, objects and practices” (Canclini, 2013, p. XIX). He states that

The word hybridization seems to be flexible to name not only the blend of 
ethnic and religious elements, but also the products from advanced technology 
and modern or post-modern social processes. (ibidem, p. XXIX).

According to Canclini, the hybridization can occur as a “non planned way or as the unpredicted result 
of migration processes, touristic or economic and communicational exchange” (ibidem, p. XXII). It can be 
the result of a collective or individual actions, “not only in arts” but also “in daily life and in technological 
development” (ibidem). It happens as a process of knowledge reconversion (ibidem, pp. XXII-XXX): when 
former practices, or places, or professions are transformed to be able to deal with new uses, new 
activities, new demands. As he wrote,

Where we used to have painters and musicians, now there are designers and 
disc jockeys. The hybridization, in a way, became easily and multiplied itself when 
[creation] stopped to depend on long times, handmade or erudite patience, 
but in the ability to generate hypertexts, fast audiovisual or electronic editions. 
(ibidem, p. XXXVI).

Hybridization deals with modern intercultural mixtures that have been happening all over 
the world especially during the process of globalization. It became a reality in our daily lives since 
“consumers combinatory faculties had grown” (ibidem, p. XXXVII) owing to a marked modern cross-
cultural interrelation between people, government and cultural industry. It is part of other connected 
processes: the deterritorialization and reterritorialization (ibidem, pp. 309-326).  Briefly, according to 
Canclini that uses both concepts distinctively than Gilles Deleuze and Félix Guattari,11 deterritorialization 
and reterritorialization are two movements: the first one towards the relocation of frontiers, relations, 
cultural productions; the blur of those frontiers, the blur of the feeling of belonging to some specific 
place (nationality, region, community, and so on). The second reframes the local meaning pertaining to 
those productions and relations, giving (bringing back) them a local, but renewed, signification. Despite its 
conceptual complexities, which will not be deeply discussed here, we can retain from them the notion 
that the processes of hybridization cannot always exists without contradictions, social frictions, resistance, 
conflicts of interests and disputes. Some of them arise due to segregation, new sociocultural inequalities, 
or the possibility to provoke reactions (ibidem, p. XXXI).

On the other hand, Canclini dismisses some of his critic’s claims that suggested that hybrids, as studied 

11  Deleuze, G., and Guattari, F., 1980.
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by biologists from 19th century and 20th century first ages, meant sterile organisms and/or implied the 
notions of purity and impurity. Those critics assertions, of course, would raise questions such as if there 
are any kind of cultural processes that could ever be considered pure, or if it would ever be possible 
to talk about a sterile culture. What would the notion of pure mean in a sociocultural, sociological and 
anthropological debate? Canclini answers those questions and critics in a pragmatic way: 1. Biologists 
have already proven that not all processes of hybridization generate sterile organisms; on the contrary, 
there are also fertile hybrids (ibidem, p. XXI); 2.

The linguistic (Bakhtin; Bhabha) and social (Friedman; Hall; Papastergiadis) 
constructions of the concept of hybrid are different from the biologists and 
essentialists’ speeches about identities, authenticities and cultural purity. On the 
other hand, they contribute to identify and explain multiple fertile alliances (…). 
The few written fragments about the history of hybridizations evidenced the 
productivity and innovative power of many intercultural mixtures. (ibidem, p. 
XXI-XXII).

In this way, we consider here the debates around the hybrid as part of an artistic and as a sociocultural 
phenomenon that has nothing to do with the old and unfortunate racist and endogenic biological 
discussions of the past. On the contrary, to talk about hybridization is to, at the same time, talk about 
sociocultural and artistic diversity, subversion of imposed norms, counter-hegemonic struggles, resistance, 
and creativity in a world that have been facing, for more than thirty years, an in-depth globalization 
movement. 

In our dissertation (Lima, 2011) we considered the concept of hybridization as a special force 
that engendered the birth of a new artistic production: the videomusic. Thus, the hybrid could not be 
considered as a mere superposition of two or more different parts, but as an inseparable whole that 
could no longer return to its initial phase: it is impossible to isolate the constitutive parts of a hybrid 
without destroying it. There are some empirical facts that could reinforce this idea:

1. For those who experienced an artistic hybrid event or phenomenon, had perceived it in a whole 
and not in a segmented way: in the case of the videomusic, both sound and visual images will be 
experienced as one and only image, as a unit;

2. There are no hierarchical part or parts in a hybrid production. As claims Christine Mello (2008) in 
relation to the video-art, one of the new consequences in media art is that we perceive its constituent 
elements (in her case languages, in ours visual and sound images)

(…) not in its particular contexts, or as specific messages, but directed towards 
its borderlines and its processes of hybridization, as a way to escape from 
the language’s epicenter, as a decentralized state of communication between 
medium, as a set of interconnected circuits. (Mello, 2008, p. 28).

3. The videomusic composer is influenced by, as everyone else, the continuous and dizzyingly 
audiovisual culture in which at least western societies are submerged. This is of a special interest while 
analyzing how processes of hybridization work in the creation of videomusic, both in terms of its technical 
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and aesthetical problems: which tools, which strategies, and specially how the composer’s mind operates 
in planning and realizing their work.

There are two concepts that help us support those points above: transensorial perceptions (Chion, 
2002) and reversibility (Merleau-Ponty, 2006).

The first was devised by the French composer Michel Chion (2002) to describe human perception 
as a byproduct of all five senses acting as a whole, which each of them lends its own perceptual channel 
to the other. That is how we experience the world. “In other words”, he says, “to talk about transensorial 
is to remind ourselves that it would be a mistake to think that everything audible is just an audible thing, and 
say that the senses are not entities closed in themselves” (ibidem, p. 57).

For Merleau-Ponty (1964), the reversibility deals with the connections between the body that senses 
things and the things that senses the body; or as David Morris puts it “to see something is to inherently 
also be a being who can be seen” (Morris, 2010, p. 143). According to Terezinha Petrucia da Nóbrega, 
reversibility “is about communication between different senses, like groping by the eyes, the touch as vision by 
the hands, always related to the motricity, the capacity to get ourselves in motion” (Nóbrega, 2008, p. 145).

Both, transensorial and reversibility concepts are connected to our approach towards hybridization in 
relation to videomusic: the inseparable images (sonic and visual) as an emulation of how we perceive 
the world; of perception as a corporeal experience of the world; perception as a unit. This will have 
special consequences when formalizing a theory for videomusic or, to be more precise, a theory that 
helps us develop the tools we will need to analyze it. It is also important considering the term image in 
a broader scope.

4. The sound is also an image

“The eardrum is a screen ” (Caesar, 2008, p. 1).

In our view videomusic presents itself as a hybrid between sound images and visual images. The 
notion of sound as an image has already been discussed elsewhere (Saussure, 2011/1959; Bayle, 
1993; Chion, 2002; Caesar, 2008). Images are a construct of our own imagination that are made 
possible by our own daily experiences in perceiving the world, both in a conscious and unconscious 
way. To François Bayle (1993), based on the semiotics of Charles Sanders Pierce and the studies 
of Pierre Schaeffer, the image-of-sound, or i-son, is a new object originated by the concept of 
image. The image, as he says, is a “reductive model” of the adopted tripartite notion adapted to 
the listening experience (Bayle, 1993, p. 94). That tripartite notion is: first plan, the sensory-motor 
appearances (ouïr, hear in a casual way); second plan, the attention to the pertinences (écouter; 
listen); and the third plan, the correspondence (entendre; hear to understand something). According 
to Bayle, it is “through the circularity and its continually recurrence (Pierce), that this audible 
tripartition accomplished the function of making us ‘comprehend’” (ibidem). As in Pierre Schaeffer’s 
sound object,12 the i-son owes its existence thanks to the sound recording technology. “The i-son is 

12  Schaeffer, 1966.
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linked to the sound trace imprinted on a recording media, ceasing to be a simple reproduction or 
representation of its source and acquiring an imagetic status, an appearance” (Lima, 2018, p. 237).

This new capacity [the sound recording technologies] (almost contemporary to the emergence of 
photography and cinema) will be useful to our notion of image as a reductive model to the appearance. 
(Bayle, 1993, p. 94) 

To Ferdinand Saussure a sound-image is “a psychological imprint of a sound” (2011, p. 66).

The psychological character of our sound-images becomes apparent when we 
observe our own speech. Without moving our lips or tongue we can talk to 
ourselves or recite mentally a selection of verse (…). (ibidem).

Bayle and Saussure, despite of their different approaches towards the concept of sound-image, 
reinforce our intention to use the term image in relation to both sound and vision. Chion’s transensorial 
and Merleau-Ponty’s reversibility concepts also help us in this matter. The notion of image is beyond 
the idea of "what can be seen"; it could be extended indefinitely, especially if we deepen ourselves on 
philosophical studies, which, needless to say, it is not the purpose of this article. Nevertheless, it was 
necessary to present a comprehensive notion of the concept of image, even if briefly, since it helps 
us reinforce the concept of videomusic as a hybrid and will be important in the development of our 
analytical approach.

5. Videomusic, an art of montage

 The origins of videomusic are related to the art of montage such as it is treated and considered 
by the film productions’ and Musique Concrète’s compositions. Sergei Eisenstein presented two main 
aspects to be considered when making a film: the shot and the montage (Eisenstein 2002/1949, p. 15). He 
named shot the “photo-fragments” (Ibid., idem) of the nature recorded by the camera; as for montage he 
considered as the ways in which each and every photo-fragments are combined (Ibid., ibdem). Departing 
from Eisenstein’s five basic models of montage – Metric, Rhythmic, Tonal, Atonal13 and Intellectual (Ibid., 
p. 79-87) – from which all his films were made, filmmakers from all over the world, specially from the 
classical era, developed their own strategies of creation. Critically or otherwise, Eisenstein’s models and 
theories influence the audiovisual productions worldwide until today, including the videomusic ones.

Pierre Schaeffer did not have a particular concept for the term montage, which was imported from 
the theories and practices of the cinema. In his description of Musique Concrète compositional methods 
he wrote:

[I]t is made up of preexisting elements, taken from any sound material, noise, 
or musical sound, then composed experimentally by direct montage, the result 
of a series of approximations, which finally gives form to the will to compose 

13  In the portuguese edition of his book Film Form (A Forma do Filme), the fourth method of montage was translated as 
atonal montage. In the american translation published by Harvest Book and Hancourt this fourth method is named overtonal 
montage. We will use the portuguese translation here.
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contained in rough drafts, without the help of an ordinary musical notation, 
which becomes impossible. (Schaeffer, 2012, p. 25).

Schaeffer added later in the same book: “[t]he only precise way to create music out of even the 
least complex of sound objects is in fact montage” (Ibid., p. 175). The same thing applies for videomusic 
productions: despite the new digital forms to record and work with sound and visual images, it is by the 
use of montage that we compose it. Montage is present in the microscopic level of its production and 
the macroscopic one: from the grouping of small particles (recorded or synthesized) for the creation, for 
instance, of a composite one,14 to the construction of phrases, processes and forms.

While composing videomusic our actions aim to combine (in a sense of assemblage or montage) 
those small compositional unities, what we call audiovisual blocks (Lima, 2011), which are also created 
by montage in order to produce those largest ones: phrases, sections, and, in short, the whole work. We 
named those actions compositional montage.

There are two main reasons for this nomenclature: 
1. Beside the fact that it can be suited to many artistic practices (literature, film making, choreography, 

architecture, music composition, and so on), all possibly created by a compositional action that 
can use montage as a technical means, in videomusic it helps us emphasize the relation between 
composition (as in music composition) and the montage (as in film montage) per se (Lima, 2011, 
p. 142); 

2. It reinforces “the transdisciplinary aspect of videomusic, the hybridization between those compositional 
(and montage) procedures coming from electroacoustic music practices and the video’s montage 
(composition) techniques” (Ibid., idem).

Jean-Pierre Moreau (2018) also treated videomusic as an art of montage. He made the same 
connections we did in relation to videomusic: connections between montage practices from both the 
cinema and Musique Concrète (Moreau, 2018, pp. 24-38). As we, he also linked it with a transdisciplinary 
action, in which many artistic disciplines in favor of “new hybrid practices” do not differentiate themselves 
from each other, and are integrated by means of montage (Ibid., p. 34). He also noted that the term 
montage, for many of the filmmakers from de first half of the 20th century, specially Dziga Vertov and 
Walter Ruttman, had a relation to musical composition: its structuring elements, such as repetitions and 
counterpoints, were at the service for their montage practices (Ibid., p. 30).

To Moreau, videomusic was also a relational art form (Ibid., p. 40) made possible by what he calls 
interdiscursivity (ibidem, p. 46). With that he meant the relation between two medias (sonic and visual 
ones) within time. According to him (ibidem), this differs from intertextuality (a continuum from text to 
text) and intermedia (hybridization practices among arts). The temporality is what differs interdiscursivity 
from both of them (intertextuality and intermedia) and is produced by montage.

Our opinion differs from Moreau’s regarding the role of hybridization in the creation of videomusic 
works, but we concur with montage as an inherent part of its compositional actions. As we will present 
later, this will be of special consequences regarding the analytical path we are taking.

14  Like a cell in Schaeffer’s typological nomenclature (Schaeffer, 1966, p. 454).



PARTE I – TEORIAS DA MÚSICA: CRIAÇÃO E FORMA

Série Congressos da TeMA Vol. IV - Teoria Musical no Brasil: Diálogos Intercontinentais (2021)82

6. Audiovisual blocks

Audiovisual blocks (Lima, 2011, p. 72) are videomusic motivic unities, its molecules. The strength of the 
audiovisual blocks is in being the result of a process of hybridization that fuses morphological, spatial, 
temporal aspects (among others) coming from originally separated visual and sound images altogether. 
As the result of a process of hybridization, the idiosyncrasies of those two isolated (sonic and visual) 
images meld together, and what emerges is a new and autonomous entity, the audiovisual block. As 
motivic unities we can trace a parallel from them to Pierre Schaeffer’s sound objects;15 nonetheless, the 
blocks are not the result of an exercise of epoché, as the sound objects are. There are (at least for now) 
no strategies designed for the categorization or the description of the blocks, not even a suggestion 
for a new perceptual model. On the other hand, the audiovisual blocks are of great importance to the 
development and formalization of an analytical approach for videomusic.

Audiovisual blocks are created by compositional montage, in particular those that are developed 
from the notions of vertical and/or horizontal relations among sound and visual images. The vertical 
relations that form audiovisual blocks are what we call vertical composites (Lima, 2011, p. 73). Their 
main aspect is simultaneity, like, for instance, (audiovisual) impulses or synchronized attacks:  a causality 
behavior, when seeing implies listening to what is been seen, and vice-versa.

In general, the vertical composite induces the use of jump-cuts, that is, abrupt 
jumps or passages between takes or scenes. In this case there are clear rhythmic 
implications, in which the continuous flux of images, fast successions, are created 
by tiny cuts, short fragments of time and interactions between them through 
compositional montage. (Ibid., p. 73).

Vertical composites are related to Michel Chion’s concept of synchresis: “the spontaneous and irresistible 
weld produced between a particular auditory phenomenon and a visual phenomenon when they occur at 
the same time” (Chion, 1994, p. 63). It is a neologism created by combining two words: synchronism 
and synthesis (Ibid., idem). However, even if the superposition of sound and visual images does not 
necessarily imply the development (and perception) of synchresis (Ibid., ibdem), the vertical composite, 
does. It is a construct created to provoke simultaneity and events that happen simultaneously both in 
technical terms – sound and visual images are assembled in such a way that they occur at the same 
time – and perceptually – the audio-spectator (Chion, 1994) will perceive them as one and only event, 
occurring at the same time; one being the cause of the other. Some examples of vertical composites 
in videomusic can be found in Modell 5 (Hentschläger ; Langheinrich [Granular Synthesis], 1994-1996), 
Angel – Audio/Video RMX (Geist, 2002), Preparação Para Se Ouvir Dois Pierres (Lima; Freitas, 2010) and 
experimental films like Dots (Mclaren, 1940).

In horizontal composites there are no protruding synchronization between visual and sonic images; 
sometimes there is no synchronization at all. This kind of construction can even be done separately: sound 
and visual images created in different or parallel moments; sometimes we can perceive them behaving 
as they are progressing simultaneously in different directions, or behaving at a different time rate; other 

15  Schaeffer, 1966.
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times they develop altogether towards the same point in time, creating an idea of conclusion, of an 
outcome. It is also possible to create and perceive a directional and/or spatial morphological parallelism 
between images in this kind of block, as if an audiovisual dissonance occurs. Nonetheless, this (supposed) 
parallelism creates the particular sign for this hybrid object, which in its turn, and for an analytical 
purpose, will be representative of its distinctive character. One special aspect of this kind of composite 
is that it has a floating dramatic impact on the audio-spectator, sometimes creating expectation or 
tension (postponed resolution, or a tendency to climax and the following outcome), sometimes a kind 
of hypnotic or dreamy static aura. In a sense it could be related to Andrei Tarkovski’s (1998, p. 78) idea 
of the time inside the frame in disagreement to the Eisensteinian theory of montage.  Two videomusic 
examples in which audiovisual blocks were created using horizontal composites are Domingo (Caesar, 
2003) and Obra (Dantas Leite & Pinto, 2002).

The concept of audiovisual blocks reinforces the idea of videomusic as a hybrid, which in its turn 
leads us towards some hypothesis concerning an idiosyncratic analytical approach to it. It will be of great 
importance for the development of both strategies and a theory to analyze this form of art production. 
We strongly believe that the theory devised by Jean-Pierre Moreau, which adapts the Temporal Semiotic 
Unities (UST in French),16 to work as an analytical tool for videomusic associated with our own approach, 
can enrich the way we have been trying to unveil the essence of those hybrid images and how they 
relate to each other in videomusic works.

7. Analytical strategies

Jean-Pierre Moreau (2018) presented a theory for the analysis of videomusic based on the Temporal 
Semiotic Unities (USTs). He soon realized that it was impossible to use the UST without any particular 
adaptation to an audiovisual medium. The UST were created to deal with recorded music, especially the 
electroacoustic one. Indicating that, in its origins, the UST did not take the visual images into account, 
and certainly not even the relation between visual and sonic events. For that reason, in a four-year span, 
Moreau developed a series of distinct categories based on UST to be applied to videomusic analysis, 
not only enriching the way we can approach this corpus of works, but it is also useful in helping creative 
and compositional processes in audiovisual realm.

For Moreau, videomusic is an interdiscursive artwork (Moreau, 2018, p. 46),17 a term he created in 
substitution for intertextuality and intermedia, since both of them do not take into account the temporal 
character of videomusic, as we have mentioned above.

However, to represent the relationship [between images] in a videomusic 
work it seems both the terms intertextuality and intermedia miss its particular 
temporal character. This notion is essential in order to comprehend a videomusic 
artwork: expression whose material in itself is the product of the relationship 
between various medias, but which is mostly a temporal art. This temporal art 
was born from the meeting of many discourses held by a series of assembled 

16  Unités Sémiotiques Temporelles (Delalande et al., 1992-2016).
17 Interdiscursivité
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[visual] images and sounds [montage]; a multiplicity that is unified by the audio-
spectator from his or her own perception in time. We propose to name it 
interdiscursivity. (Moreau, 2018, p. 46).

It is “the space created by the interrelation of both medias [visual and sonic] that is the carrier of semiosis” 
in videomusic (Moreau, 2014).18 The inter prefix, meaning something in between, is what leads Moreau’s 
conception; it is also what differs his approach from our own.

Based on the possibility of a complementary action, our main strategy here was to attempt uniting 
our own ideas with the UST’s adaptation made by Moreau, concerning videomusic analysis. We define 
the audiovisual blocks as the result of a process of hybridization; those non-targetable audiovisual units in 
its unfolding processes in time became the basis of our own analytical approach. From it, everything that 
happens in audiovisual realm (in the case of videomusic) is not the simple result of two independent, 
but contiguous, interactions: sound and visual images. As we wrote in 2011,

(…) videomusic presents itself as a hybrid between visual and sound images 
that do not articulate themselves only as the sum of events from their significant 
similarities and contradictions, but create, through the processes of hybridization, 
a unique and undivided product (…). (Lima, 2011, p. 44).

Videomusic aesthetical experiences are only possible by perceiving the audiovisual development in 
time as a whole: not as music and visual images, two different medias, relating with each other as the 
result of their temporal simultaneity or superposition, but as audiovisual blocks. This can be observed in 
Philipp Geist’s work Angel Audio/Video RMX (2002) that we will analyze in the next section of this text.

Moreau proposes three stages for the analysis of videomusic: a) Segmentation; b) The categorization 
of those segments; c) The creation of an analytical representation for videomusic (ibidem, pp. 239-
263). According to him, segmentation and categorization are two different ways to apprehend the 
same perception. The difference from one segment to another occurs in relation to the perception of 
differentiations in adjacent narratives. “After performing segmenting actions within an artwork, we can now 

examine a complementary one which consists in categorizing those [segments] that were obtained” (ibidem, 
p. 243). Moreau’s UST adaptation for videomusic provides the categories to be used in the analyses of 
each segment.

On the other hand, our strategy is divided into six actions based on predefined point(s) of view 
(Delalande 2016, p. 46); these actions are:

• An audio-vision approach (Chion, 1994) based on an induced esthesic (Roy, 2003);
• The choice of the analytical tools;
• Segmentation;
• Graphic transcription;
• Data interpretation.

18 http://presentcontinu.com/vers-les-unites-semiotiques-temporelles-intermedias/.
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7.1 The Audio-Vision approach

According to Michel Chion, the situation that encompasses all audiovisual reception should be named 
audio-vision (Chion, 1994, p. xxv). The reason for this is the fact that when watching a movie, television, 
or a Youtube video, we are not just seeing but also listening to them; we are experiencing an “audiovisual 
combination – that one perception influences the other and transforms it” (ibidem, p. xxvi). This is also, of 
course, what happens in regard to videomusic, with the difference that in it the “audiovisual combination” 
creates an amalgamation so deeply formed that something else emerges: an indivisible hybrid.

Stéphane Roy (2003, p. 27) comes up with an induced esthesic approach for the analysis of acousmatic 
music, and implied that some hypothesis could be formulated beforehand regarding some pertinent 
traits from the neutral level (Nattiez, 1990).19 We will use the same strategy regarding videomusic analysis: 
an induced esthesic in order to devise some pertinent traits while audio-visioning the work in order to 
extract some data for further analysis.

7.2. Analytical tools

Since we are working with video digital files (.mov, .mkv, and so on), we require tools that allow 
us to audio-visualize the work in order to help the segmentation of the videomusic in its perceivable 
parts, drawing the analytical graphics that will describe each segment, underlining certain morphological 
aspects, writing down insights. There is at least one software that allows us to work in this way: Pierre 
Couprie’s EAnalysis (Couprie, 2010). We will also need to relate color changes in the visual domain with 
spectral changes in audio. Video-Color Analysis (König, 2010), DaVinci Resolve (Blackmagic, 2016) and Sonic 
Visualiser (Cannan et al., 2010) have been chosen for this task. Finally, a combination of the Reaper DAW 
(Frankel; Schwartz, 2005), Mtuner VST Plugin (Meluzin, 2009), and Musescore (Schweener et al., 1999) 
were used for rhythmic transcription.

7.3. Segmentation

The segmentation took into account both the induced esthesic approach and the changes in structural 
aspects, such as rhythm, saturation-tension perspectives, and space information, to mention a few. 

We also start from segmentations and categorizations, looking for ways to describe the processes 
of hybridization and the hybrids in themselves: the audiovisual blocks. Next, we created graphic 
representations in order to organize the data we will analyze (another heritage from acousmatic music 
analyses).

7.4. Transcription

The graphic transcription creates a visual representation of the interrelations between its parts, 
segments, and structures allowing data interpretation. In our view, it must be as simple as possible, 

19  For Nattiez, the neutral level is the work’s trace, its immanent level. “[T]he symbolic form is embodied physically and 
materially in the form of a trace accessible to the five senses”. (Nattiez, 1990, p. 12).
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avoiding complex data structures that would make it difficult, or even impossible, to retrieve any useful 
information. On the other hand, extremely simple transcriptions cannot give us the necessary amount 
of information, thus we need to properly analyze the work.

We used the graphic design presented by Moreau in his dissertation as a first level of representation 
in Angel transcription, summed with our own for the morphological representations created from 
the analytical strategies devised to learn about the structures of the audiovisual blocks, their rhythmic 
constructions, textural imprints through their light-color-harmonic spectrum, among others.

The act of transcribing audiovisual events as graphical representations enables the verification of 
pertinent traits (Delalande 2016, pp. 135-148) in videomusic works. They should be related to the 
audiovisual perception in audio-visioning experience we have as audio-spectators, and then crossed with 
data that could be qualitative-quantitatively obtained in order to fulfill an analytical discourse.

7.5. Data interpretation

This last phase is a comparison from all data retrieved from audio-visioning the work, its segmentation 
and transcription, and the data obtained by the tools used to be then interpreted in order to create an 
analytical text. The analytical discourse will be related to the point of view (Delalande 2016, p. 46) chosen 
as the starting point for the analysis: for instance, a central question, which in this case was what are the 
basic elements that allowed a process of hybridization to take place in the creation of the hybrid work under 
study.

This is how we approached Philipp Geist’s Angel Audio/Video RMX.

8. Angel Audio/Video RMX

The selected Philipp Geist’s videomusic to be studied here was composed in 2002. It lasts three 
minutes and twelve seconds (3’12”) without the end credits, or almost three and a half minutes 
(3’28”) with them. According to Geist and Viola Fissek (2009),20 Angel “transcends traditional audiovisual 
conventions, especially those of the music video”.

The work is an experimental and new ar tistic interpretation of a concer t 
performed by Angel, a musical pairing of Ilpo Väisänen (Pan Sonic) and Dirk 
Dresselhaus (SchneiderTM). (…)

The material point of departure for Angel AudioVideo RMX was a recording of 
this concert with a handheld camera. Geist cut this footage up into tiny video 
frames, so that the sound was also fragmented and reassembled. This type of 
rearrangement is often used in the electronic music scene when doing a remix: 
artists interpret and transform the work of other musicians in order to create 
something new. Angel Audio/Video RMX is characterized by a distinctive type of 
interaction between image and sound, unlike the traditional process of creation 
for a music video, in which appropriate images are chosen to accompany the 

20  https://vimeo.com/3867554.
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piece of music. It is true that in this kind of audiovisual remix, the sequence of 
sounds is determined by the video editing, but the procedure is nonetheless 
based on an equivalent status for image and sound—since each editorial 
decision was based on both the audio and the video tracks (…). (Geist; Fissek, 
2009).

What Geist did was exactly the creation of audiovisual blocks extracted from the material he 
captured with only one device – the handheld camera – and used them as the basic motivic unities 
to his composition. All visual content came from the still images, and the sound was the result of the 
splitting fragments from the raw audiovisual material. There were no distinct phases to the creation of 
the material: audio and visual images were captured at once and then split in several small parts for 
latter edition. Angel is probably one of the most explicit examples of this sort of production technique, 
one that unfolds the main potential of videomusic compositions. In it, as should be expected by the 
description presented in the above quotation, prevails the vertical composites to the creation of those 
audiovisual blocks. With this in mind, our first and main strategy to analyze the hybrid construct in Geist 
videomusic was to reveal how the final blocks (those used in the composition) were made from the raw 
material (the handheld camera recordings) and assembled in order to compose Angel. This strategy, per 
se, was an important step towards the reinforcement of an analytical theory for this medium. 

It is important to reassert that a hybrid work, following the perspective presented by Canclini, is the 
result of processes of hybridization. This means that in order to analyze it we should understand how 
those processes took place: for instance, which aspects/elements/events/material behavior facilitated its 
establishment, or how was the path towards the weld of both images. One of those aspects, a technical 
one, we already know: the composer’s intention to only use the audiovisual material recorded at once 
with his handheld camera. His intention and action were certainly the main aspect for the instauration of 
the process of hybridization. Also, his composing methods, his choices and the way he approached them 
had an important impact to the explicit hybrid creation.21 The question now is how to devise a method 
to analyze a work having the hybrid perspective as its fundamental strategy.

8.1. First analytical level

At this stage our first question was: what is the most prominent aspect of Geist’s videomusic? In 
Angel the motoric character prevails. With that we meant a fast-rhythmic structure made by iterations 
of successive abrupt attacks of noisy granular mass, blinking lights and colors, impressions of continuous 
change in visual space – with its distinct and rapid variations in both framing and depth information – 
and pitch, all articulated in an aggressive manner. For this reason, the rhythmic structure was the first clue 
to investigate the ways in which the audiovisual blocks were created and the videomusic form unfolded. 
After many failed attempts in making a graphic representation of Angel’s foreground to aid our analysis 
(Figure 1), we decided that its surface rhythmic structure could be best graphically represented from 
a simple musical notation score (Figure 3), even if it is an audiovisual work. This representation could 
help identify foreground relations and also more complex structuring units such as motifs, phrases (if 

21  His electronic music production approach.
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any), sections, or even deep connections that could have possibly enabled audiovisual transformations, 
textural changes, and so on.

a)

b)

c)

Figure I – Three failed attempts to represent Philipp Geist's Angel Audio/Video RMX (Geist, 2002): a) 
separations in frame number per images (sonic and visual); b) space and movement transformations in 
time; c) using video frame images to segment the work. They proved to be unpractical to transcribe a 

videomusic work.

It was necessary to find a practical way to notate Angel’s rhythm. Doing so manually in a note-by-
note basis seemed to be an unproductive task, so it was necessary to find an automated method. Two 
methods were  devised: the first one detached Angel’s sound images from visual ones to use the first as 
an input to an audio plugin created for pitch analysis. To do that, we used the Reaper DAW.22 Both the 
video file and the aforementioned plugin were inserted in the same track. Since this DAW deals with 

22  DAW – Digital Audio Workstation. – is an audio/midi software used to record and mix music.
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video as if it were an audio track, it was not necessary to digitally detach audio and visual images from 
the video file.

a)

b)

 Figure 2 – Geist, Angel Audio/Video RMX: MIDI transcription in Reaper. a) MTuner, b) Reaper MIDI and 
audiovisual tracks.

The chosen pitch analyzer plugin was MTuner from Melda Production company. 23 It detects audio 
input and analyzes it as MIDI data. It is possible to output the MIDI data and record it in another 
Reaper’s track (Figure 2). The recorded MIDI information generated from Angel was an approximation 
of the pitch and rhythm content from the audio presented in the videomusic digital file. It could be then 

23  Available as part of the company free bundle (https://www.meldaproduction.com/MFreeFXBundle).
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exported as a MIDI file to be read by a music notation software. To create the music notation from de 
MIDI file we used Musescore 3 (Schweer et al., 1999) in its free version. The software was configured 
to read the MIDI file generated in Reaper having the demisemiquaver (  ) as the quantization unit. The 
metronome tempo was set to 60, and the measure to 6/8; the piano score with its two staves served as 
the template to write the rhythm down (Figure 3).

Figure 3 – Geist, Angel Audio/Video RMX: rhythmic transcription from Musescore 3 (page 1).

Those parameters used to configure Musescore were chosen due to the data retrieved from two 
of Davinci Resolve’s 24 tools: a simple frame-by-frame counter and the scene cut detector. Checking 
each frame, we realized that Angel was assembled in almost frame-by-frame steps, in a 25 (24.99) 
frames per second (fps) configuration. This meant that each sound and visual image in Geist videomusic 
changes synchronically approximately twenty five times per second. This is almost the demisemiquaver 
quantization in the M.M. 60, 6/8 measure used as Musescore’s configuration.25 All that meant that the 
audiovisual blocks created in Angel were built as vertical composites in a frame-by-frame manner. There 
were exceptions, in a duration of just a few milliseconds, in which visual images freezes while sound 
articulations continue. Those instances of horizontal composites occur in the end of some phrases, 
especially when a suspension in a quasi cadenza manner is intended (Figure 4).

Yet, Davinci Resolve’s scene cut detector automatically created cuts between points where it detected 
audiovisual amplitudes tending to zero, which happened immediately after each audiovisual attack-decay 
pair in a micro-structure level and, at the end of phrases and sections, in a macro-structure one. This 

24  A Blackmagic Company free video editor software (version 12.5).
25  Actually this configuration enables 24  per second. Necessary adjustment should be made, or we could just accept the 
approximations the software does, as in fact I chose to do.
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tool reinforced not only the visualization of Angel’s motoric character mentioned earlier but also the 
importance the rhythmic organization had, as a structuring strategy for this videomusic composition.

Figure 4 – Geist, Angel Audio/Video RMX: DaVinci Resolve scene cut detector. Each green line represents 
one cut (almost one frame). Here a global view of the cuts in the videomusic is presented (vertical 

lines), while every three visual frames (above) are shown in sequence.

We also confirmed the frame-by-frame structure using MatLab (Mathworks, 1994) video player tool 
(Figure 5). Davinci Resolve and MatLab video player counted 5208 frames in Angel. This can be viewed 
on the bottom-right of each image shown in Figure 5.

The importance and the prevalence of the rhythm as the structuring parameter for this videomusic 
composition was confirmed from those retrieved data assuring that the majority of its audiovisual blocks 
were built as vertical composites. This encouraged the use of a notated score and reinforced the chosen 
method to represent the audiovisual rhythmic structure perceived in the foreground.

The rhythmic (music) score and the data obtained from Davinci Resolve tools allowed us to realize 
how the rhythm was created and its importance as a major force in the process of hybridization. It was 
also a decisive factor for the next phase of the analysis: the videomusic’s macro formal segmentation. 
Despite the fact that Angel’s foreground structure was created in a motoric-aggressive manner, perhaps 
related to some noise or IDM music productions,26 it has in fact followed a traditional path in devising 
its compositional method. The rhythmic structure in its frame-by-frame steps was used to create 
macro-structured level blocks in a phrase-by-phrase relationship analogous to an antecedent-consequent 
construct. Phrase groups, in its turn, were organized in Angel’s three sections (a, b, c), besides a short 
introduction (the six initial bip sounds from second 14 to the 20th).27 However, the delimitations of the 
sections were possible by analyzing variations in audiovisual texture: the increasing and decreasing of 
tension by means of granular accumulations on sound associated with light and color stress.

26  Hohner Comet’s No Name (2012) or Autechre’s C6 Deep Thread (2016). IDM is the abbreviation for Intelligent Dance 
Music (Reynolds 2012, p. 1049 (epub); Dayall; Ferrigno 2012, p. 4 (https://www.oxfordmusiconline.com.ez39.periodicos.capes.
gov.br/grovemusic/).
27  Short sinusoid attacks (B3 pitch). Seconds and minutes from now on will be notated with double quotes and single quote 
respectivelly; i.e., 14” (second fourteen), 1’20” (one minute and twenty seconds).
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 Figure 5 – Geist, Angel Audio/Video RMX frame-by-frame in MatLab video-player. 5208 frames 
detected (bottom-right).

Watching Angel in slow motion in Davinci Resolve timeline helped us to realize its subdivisions, both 
in its phrase structures and sections. In EAnalysis software each phrase could be then delimited in each 
beginnings and endings using numbered marks; the videomusic general transcription could then be done 
also in EAnalysis (Figure 6).

The three sections in Angel have, altogether, sixty-four (64) phrases: 19 in section a, 26 in b, and 19 in 
c. This conventional symmetrical arc is the first surprising statement for this videomusic.

In Figure 7 it is possible to perceive the increase in tension as a result from the decreasing spacing 
tendency among each audiovisual block. In section’s a phrases those blocks are more spaced from each 
other, and in the last section (c) they are close together, almost melding as in TV’s static noise. The tendency 
to compactness helps in raising the tension. It is precisely the crescendo tendency in tension from section 
a to c that represents Angel’s macro-form (Figure 8). Using Moreau’s classification, it should be said that 
the global process in Angel is a P3, meaning increase of intensity (rhythmical, color and light changes) and in 
extensity’s concentration: compactness as the result of the tendency for audiovisual iterations to become 
grains and grains to become noise, as in Denis Smalley’s attack-effluvium continuum (1986, p. 72).28

28  I am correlating the sound image of noise with the abstract for visual image for this particular videomusic work. The 
analog to the attack-effluvium continuum here is then the tendency to go from individual iterative and figurative audiovisual 



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

Marcelo Carneiro de Lima – The Concept of Hybridization as a Contribution to the Analysis of Videomusic

93

Figure 6 – Geist, Angel Audio/Video RMX: global transcription in EAnalysis. Five layers (from top to 
bottom): video window, audio descriptors, phrase numbered marks, delimitations of the sections and 

audiovisual blocks representation.

Figure 7 – Geist, Angel Audio/Video RMX:  sections a, b and c in DaVinci Resolve.

attack-decay pair to the effluvium (noise)-abstract one.
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a) b)

c)

Figure 8 – Geist, Angel Audio/Video RMX: excerpt of sections a, b, c: increase in density.

P1

P2

P3
P4

P5

P6

P7
P8

Figure 9 – Moreau’s eight processes table. Left tends to concentration (P2), right diffusion (P6), up 
strong (P4), down weak (P8). Abscissa is extensity, ordinate is intensity (Moreau, 2018, p. 247).
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According to Moreau, a process is a “time profile perceived as something oriented towards a direction” 
(Moreau, 2018, p. 246). Moreau devised eight processes according to the pair intensity-extensity and 
their concentration or diffusion status. P1 extensity tends to concentrate and decrease in intensity; 
P2 the matter tends to concentrate and there is no change in intensity; P3 extensity still tends to 
concentrate and the intensity increases; P4 extensity does not change and there is still an increase in 
intensity; P5 there is a gain in intensity and the matter is diffused; P6 there is no variation in intensity and 
the matter still diffuses itself; P7 intensity decreases and matter still diffuses itself; P8 intensity decreases 
and extensity keeps the same (Ibid., p. 247 – see Figures 9 and 10).

Figure10 – Geist, Angel Audio/Video RMX: global audiovisual tendency of temporal structure using 
Moreau’s processes classifications (P3). The big diagonal arrow (P3) means that the process is taking 

place for both sonic and visual images (Moreau, 2018, p. 209).

8.2. Second level of analysis

At this level of the analysis a detailed description upon the audiovisual blocks, phrases and sections 
took place. There was an attempt to a thorough analytical transcription aiming for the morphology 
of those blocks and phrases, the textural and tension relation according to the compactness level of 
audiovisual images taking into account the tendency to the effluvium mentioned above. A connection 
between the increase in audio granular density and visual chromatic distribution (the percentage of 
gradation from the grey scale to the color one) is the index of increasing tension: attack-effluvium 

continuum.
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As shown in Figure 11, Angel’s form could be summarized as an index of increment in density-

tension factor, as I will call from now on. For instance, if a random scale from 0 to 1 is to be adopted in 
order to measure the degree of the attack-effluvium continuum, 0 meaning no tension at all (no events 
whatsoever), and 1 maximum density-tension factor, section a will present a factor of approximately 0,7, 
section b of 0,9 and section c 1,0.

Besides the overall rhythmic tendency, local events should be taken into consideration. The phrases, 
as already mentioned, were created from iterative audiovisual blocks, each block of approximately 1 
frame in length. The distance from each block to the other, associated with the space information from 
the visual images (including differences in color, camera angle, the figurative or abstract prevalence), will 
inform us the degree of tenseness of each phrase. The sound spectral occupancy and the prevalent 
tessitura will also give us information regarding the phrase or section tenseness. 

Figure 11 – Geist, Angel Audio/Video RMX: approximate density-tension factor in Angel’s form.

Phrases on section a tend to be sparser than in section b; and section c is the maximum tension, 
achieving the effluvium state. Both sections a and b materials have prevalence for figurative stroboscopic 
visual images and grainy-pitched sounds. In a there is a tendency to overlap phrases from the middle of 
the section to its end, even though the stretto-like structure, prevalent in section b, will happen only at 
the end of section a, anticipating the next one (Figures 12 and 13). The stretto-like structure presents 
itself at the beginning of section b, also accumulating noisy-stroboscopic events with the grainy-pitched 
ones. It can be perceived the increment in darker color (sometimes also lighter) and the abstract visual 
material. Since the grey palette prevails in Angel (mostly black and white), the presence of red and green 
generate an immediate contrast and tension to a specific scene. We used the software Video Color 

Analysis to confirm the color palette increment from one section to the other (Figure 14).

As shown in Figure 14, section b has increased it density-tension factor. However, if we take into 
account the brightness differences between a and b, section a is brighter than its successor. The brightness 
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differences were another resource used to segment Angel. To check this parameter properly a spectral 

centroid audio descriptor was used. It automatically analyzes the spectral content in the audio material 
and plots a line. EAnalysis uses Chris Cannan and Jamie Bullock Vamp Plugins audio descriptors to 
compute this kind of data. The result can be seen in Figure 15. 

a)

b)

Figure 12 – Geist, Angel Audio/Video RMX: sections a and b. Phrases successions on a and stretto-like 
structure in b.



PARTE I – TEORIAS DA MÚSICA: CRIAÇÃO E FORMA

Série Congressos da TeMA Vol. IV - Teoria Musical no Brasil: Diálogos Intercontinentais (2021)98

Audiovisual (AV) high 
pitch attack.

Effluvium with pitch.

Noisy AV abrupt attack Effluvium.

Abrupt AV attack AV rhythmic phrase

Attack graduated with 
iterative segment (a 
variation of UST’s con-
tracted-extended)

AV rhythmic attack 
phrase downward

AV attack serrated 
(with pitch).

Inverted phrase with 
continuation.

Chock-rebound. Iterative.

AV attack with Pitch 
downward.

Iterative with down-
ward pitch

AV noisy downward. Iterative counterpoint

Figure 13 – Some graphical representation of the audiovisual blocks we design for this analysis.

a) b)

c) d)

Figure 14 – Geist, Angel Audio/Video RMX: colors read by Video Color Analysis software. Numbers of 
tracked RGB colors (the middle big number), and the percentages of color distribution among the 

work. a) credits; b) section a; c) and d) two instances of section b.
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Figure 15 – Geist, Angel Audio/Video RMX: sections also delimited according to their brightness. The 
higher the picks, the brighter the sound is. Sections a and c are slightest brighter than b. In its turn c, 

due to the noise content, is brighter than a.

Due to the noise content in the audio data, section c, according to the descriptor, is the brighter. This 
corroborates the process under development in Angel, its tendency towards compactness and higher 
intensity. Also, c increases the effluvium in audiovisual with rapid stroboscopic visual changes, a prevalence 
of abstractness and noisy sounds (Figure 16).

Figure 16 – Geist, Angel Audio/Video RMX: two moments in section c: increase in color palette and 
tendency to abstraction.
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Most of Angel’s depth information is provided by the visual images. Despite the stereophonic mix, 
the sound does not assume any particular spatial progression (Roy, 2003). Visual images, in its turn, vary 
from foreground to background, close up in one of the musicians or to the wall, full shot, a plenty of 
variations in the visual angles, and despite of the character of the still images, a perception of movement 
can occur. Likewise, tonal separation, the tendency from figurative visual images and abstract ones, and 
the stroboscopic impression helps creating depth information (Figure 17).

Section c reaches the effluvium state by accelerating each audiovisual block attack, uniting each one of 
them in a dense mass that occupies extreme sonic-visual saturation generating audiovisual noise before 
its liquidation at the end. The two passages below give us a general idea of the rapid flux (effluvium state) 
from an audiovisual block to the other at Angel’s last section (Figure 18).

 Figure 17 – Geist, Angel Audio/Video RMX: variation in depth information.

Figure 18 – Geist, Angel Audio/Video RMX: four different stills from section c. Variation in color 
distribution.
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In addition to confirming the rapid passage from one audiovisual block to the other at the end of 
section c, which is the result of the increment in the noisy-stroboscopic perception, and with an increase 
in the rough and harsh texture, it is also possible to visualize, from each sonogram (below each video 
stills) a raise in the density of sound due to the enlargement of spectral content. It is possible to make an 
analogy for the visual images to the increment in sound density in section c. It can be done by comparing 
the raise in the number of tracked RGB colors and its distribution. The changes in depth information on 
visual realm also contribute to the harsh stroboscopic effect.

8.3. Summing up

Table 1 sums up the analysis presented above.

Table 1 – Resume of the analysis.

ANGEL AUDIO/VIDEO RMX – Philipp Geist (2002) – 3'28"/3'13" (dur)

FORM

Three sections  
(a, b, c) preceded by 
a short introduction 

(6 bip sounds:  
pitch = B3)

Overall Tendency Attack-effluvium continuum

Number of Phrases 64

Audiovisual Blocks

Origin of the  
audiovisual material

Handheld camera 
footage from  

Angel's duo concert

Audiovisual blocks 
content

Short audio bursts and 
visual image stills both 

simultaneously cut from 
original footage and 
assembled as vertical 

composites
Noisy-stroboscopic 

granular masses
Compositional main 

procedure
Continuous accumulations from single monophonic 

sequences of audiovisual blocks in creation of 
phrases to dense stretti structures towards effluvium 

state. 
Section a 19 phrases Tendency from 

monophonic to 
polyphonic structure

Bright

Section b 26 phrases Polyphonic Less bright
Section c 19 phrases Effluvium state Brighter

9. Final remarks

Fissek and Geist (2009), as quoted above, have already explained the basic ideas regarding the 
process of hybridization for the creation of Geist’s videomusic: the use of both sound and visual images 
captured at the same time by the handheld camera, cutting the “footage up into tiny video frames, so that 

the sound was also fragmented and reassembled” (Fissek; Geist, 2009). This was the fundamental technique 
adopted in order to immediately produce audiovisual blocks as vertical composites. This approach is 
tangentially related to the basic problem envisaged by the soviet filmmakers from the beginning of 
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the 20th century regarding the sound movies. Eisenstein, Pudovkin and Alexandrov (1985/1928), in 
their short text, expressed their worries concerning the damage sound could cause to (silent) film 
montage technique. Their solution, at least a provisory one, was a “contrapuntal use of sound in relation 

to the visual montage piece (…)”. A vertical composite, in contrast, creates audiovisual blocks that are 
in diametrical opposition to the soviet filmmakers’ statement. In Angel, the montage is not a question of 
visual narrativity supported or reinforced by sound counterpoint, but literally a way to compose with 
blocks of sound and visual images altogether. This way of thinking/working exemplifies, on its own, the 
process of hybridization: how sound and visual images became an inseparable unit and not just two 
complementary presences.

Also, as Fissek and Geist put it, the type of rearrangement of the recorded materials, the way the 
montage has been done, was as it has been in electronic music since its beginnings. In Geist’s videomusic, 
both the idea of an electronic/electroacoustic approach to montage, to the creation of audiovisual 
blocks as cells and fragments in a Schaefferian way (1966, p. 454) are, as we call it, the shared residues, 
or the characteristic traces of one medium present (perceived) in another. Those shared residues are 
in fact indexes, not only of hybrid products themselves, but of the processes of hybridization that have 
taken place in the formation of the hybrid. The residues should be taken into account when analytically 
approaching a videomusic work.

With those concepts and notions in mind, our effort was to establish a method to analyze Angel 
without separating sound and visual images, and finding a common ground to draw our conclusions 
from. The idea of audiovisual blocks helps in our attempt: first it is a completely different way to describe 
the materials and the narrativity created in an audiovisual work. It is not fitted to all genres of cinematic 
or videographic productions, but those in which the audiovisual relations do not aim to a conventional 
story telling or theatrical structures. As in some strategies for music composition, those audiovisual 
blocks are intended as the smallest unit, or as a motif from which the narratives are build. Audiovisual 
blocks are the strength of this kind of hybrid artwork.

We departed from the notion of the hybrid as a point of view, as the ground to build our analysis; 
this could be considered as our ideological basis. Angel is a limit case in videomusic production. To our 
research, analyzing it was a mandatory challenge in order to keep developing an analytical theory for this 
medium. That is the main objective of this paper. Other theories were studied as part of the debate we 
intend to establish around videomusic analysis. We are in debt to them and to all of their authors and 
hope that our work can contribute to the research on hybrid art productions.
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Modelagem de princípios criativos: 
INVESTIGANDO A INTERAÇÃO MÚSICO-COMPUTADOR 

POR MEIO DA IMPROVISAÇÃO MELÓDICA 

1. Introdução

Neste trabalho buscamos investigar sistemas interativos e criativos entre músico e computador. Nos 
ateremos aos vieses de interfaces computacionais interativas, improvisação e técnicas de composição 
coletiva. A partir da proposição de uma sintaxe específica, definimos orientações elaboradas sobre os 
Princípios Criativos de Similaridade & Contraste, assim como o Cronos (tempo) na música, segundo Igor 
Stravinsky em sua Poética Musical em 6 Lições (1996). Para tanto, estabelecemos tipos de Segmentação 

e Transformação, bem como Critérios para Análise e Comparação de frases melódicas. Ao trabalharmos 
as técnicas de manipulação do material motívico, nos apoiamos, também, na obra Fundamentos de 

Composição Musical de Arnold Schoenberg (2012). Partindo da biblioteca de códigos MuMRT (Musical 

Material Real Time Midi Playback and Input), realizamos a modelagem (em C++) desses princípios, 
sugerindo seis níveis de Similaridade & Contraste numa régua contínua.

Na etapa 1 realizamos a Modelagem decorrente da delimitação de características das frases em 
cada um dos critérios de análise e calibramos seus pesos sobre a comparação entre estas a partir de 
cada um dos seis níveis de Similaridade & Contraste previamente definidos. Na etapa 2, fazemos a 
implementação do modelo por meio da programação computacional algorítmica, utilizando como base 
os códigos da biblioteca MuMRT (ver adiante, seção 3). Nesta etapa, desenvolvemos a segmentação 
de gestos melódicos a partir de INputs.1 Na etapa 3, a interação entre músico e interface será testada 
(a forma reativa do computador em relação ao performer e vice-versa – Figura 1). Ressaltamos aqui a 
leitura do texto de Koellreutter (1984), Do espírito criador, que nos ampliou a visão pela relativização 
da experiência acadêmica/ formal, fortalecendo a perspectiva do músico criativo e participativo nos 
processos de aprendizagem e interação, características inerentes ao nosso fazer musical que procuramos 
não esquecer no curso de desenvolvimento do nosso sistema.

1 Para o termo INput, leia-se toda a frase ou segmento melódico executados pelo músico, via MIDI, na entrada do programa. 
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a) Aplicação do modelo d) Revisão do modelo

INPUTs / Instrumentos
Processamento2. IMPLEMENTAÇÃO 3. TESTES

b, b') Aplicação do código

c) Revisão do código

1. MODELAGEM

Definição e co-relação dos Princípios

Figura 1 – Demonstração das etapas de desenvolvimento do sistema.

2. Princípios Criativos – Similaridade & Contraste, Cronos e “Building 
Blocks”

Na busca por um melhor direcionamento das oficinas, buscamos, inicialmente, embasamento em 
alguns autores que trouxeram grande contribuição para o aprofundamento e amadurecimento das 
questões suscitadas nos encontros. Igor Stravinsky, ao propor seus Princípios de criação musical, no livro 
Poética musical em 6 lições, coletânea de palestras realizadas em Harvard em 1939-40, proporcionou 
claridade filosófica a respeito da música enquanto linguagem e seus aspectos técnicos composicionais 
mais herméticos de maneira estimulante e criativa. Entre eles podemos citar : os formais; os de coerência 
do discurso; assim como os aspectos da cognição humana regidos pela percepção de características de 
Similaridade & Contraste no contato com o material sonoro. Esses últimos nos serviram para a proposição 
das Linhas de interação/sintaxe ou “Regras de Engajamento” e “Operações”, terminologias e conceitos 
retirados da revista Strategy & Tactics de 1977 e que, utilizados por John Zorn para a elaboração da 
peça COBRA (1984), do conjunto de composições Game of Pieces, puderam conduzir a experimentação 
dos participantes, permitindo que criassem sem deixar de construir sentidos estruturais, fundamentais 
à condução do discurso musical. Em sua dissertação O jogo musical COBRA (Zorn apud Abreu, 2013), o 
autor nos traz ampla pesquisa sobre a história da Improvisação e suas diversas abordagens, bem como 
sobre métodos de práticas criativas coletivas por meio da perspectiva da Improvisação e das “Regras de 
Engajamento”, aproximando assim a improvisação e a composição:

(...) partes do mesmo substrato criativo, improvisação e composição são muitas 
vezes apontadas como pontos opostos numa mesma linha, mas seus territórios 
e limites não são facilmente discerníveis. Até que ponto a improvisação - criação 
no curso da performance - não é uma espécie de composição em tempo real, 
também sujeita a regras, padrões e estruturas? (...)

Assim, também, Arnold Schoenberg, ao trazer importantes conceituações e exemplos de estruturas 
formais e técnicas de variação motívico-temáticas em seu livro Fundamentos da Composição Musical, 
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alicerçou os pontos de partida para a exploração sistêmica dos gestos sonoros propostos pelo grupo 
na realização das oficinas. Ao definir que “(...) o termo forma significa que a peça é organizada, dotada 
de certa completude e adaptável à combinação com outras unidades similares” (Schoenberg, 2012, p. 
27), o autor nos oferece, por conseguinte, um possível conceito de obra musical, o qual exploramos no 
curso desta pesquisa. Em se tratando de características melódicas, propriamente ditas, a conceituação 
dos termos frase e motivo ganham importância pra nós e são assim definidos por: “A menor unidade 
estrutural é a frase (...) [é] constituída por ocorrências musicais unificadas, dotada de uma certa 
completude e adaptável à combinação com outras unidades estruturais” (ibidem, p. 29). Ressaltando 
também que “O ritmo é elemento particularmente importante (...) ele contribui para o interesse e 
variedade da frase, estabelecendo seu caráter e sendo frequentemente o fator determinante para 
a existência de sua unidade”. E ainda: “a preservação de elementos rítmicos produz, efetivamente, 
coerência (...)” (ibidem, pp. 30 e 36) Ao motivo, por sua vez, dá-se especial atenção pois ele “(...) é 
frequentemente considerado o germe da ideia (...) visto que quase todas as figuras de uma peça 
revelam algum tipo de afinidade para com ele” (ibidem, p. 35). Assim,

(...) o uso do motivo deve produzir unidade, afinidade, coerência, lógica, 
compreensibilidade e fluência do discurso. Os fatores constitutivos de um 
motivo são intervalares e rítmicos(...). (ibidem, pp. 29-35)

Na mesma obra, o autor de Pierrot Lunaire reforça que os aspectos da “Formação, Utilização e 
Tratamento dados ao motivo, uma vez que englobam as noções de repetição e variação, são justificadas 
em seu lugar de pertinência no contexto do trabalho.” (ibidem, pp. 35-37) Tais conceitos, associados 
aos princípios de Similaridade & Contraste de Stravinsky passaram então a conduzir as definições de 
Linhas de interação nos processos de criação coletiva, contribuindo, pois, para a formulação das sintaxes 
interativas, tomando os "princípios de coerência e coesão do discurso" a partir daqueles eixos. Ao 
abordarmos esses princípios “que dominam o processo criador”, aos quais se fazem corresponder as 
noções essenciais de unidade e variedade, verificamos o posicionamento do compositor de Petrouchka:

(...) tenho considerado sempre que, em geral, é mais satisfatório proceder por 
similaridade do que por contraste. (...) O contraste produz um efeito imediato. 
A similaridade nos satisfaz a longo prazo. O contraste é elemento de variedade, 
mas divide nossa atenção. A similaridade nasce de um esforço pela unidade. 
A necessidade de se buscar a variedade é perfeitamente legítima, mas não 
devemos esquecer que o Uno precede o múltiplo. (Stravinsky, 1996, p. 38)

Indo um pouco mais além, entendemos que a questão do tempo musical será de importância capital 
para nós, uma vez que pretendemos uma interação músico-computador em tempo-real. Sobre este 
aspecto (ibidem, p. 35), tendo já afirmado anteriormente que “(...) a música é uma arte cronológica 
(...)”, Stravinsky remete-se ao filósofo russo Pierre Souvtchinski, e nos fala do cronos musical pelo viés 
fenomenológico:

Qualquer música, quer se submeta ao fluxo normal de tempo, quer se dissocie 
dele, estabelece uma relação particular, uma espécie de contraponto entre 
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a passagem de tempo, a duração da própria música e os meios técnicos e 
materiais pelos quais a música se manifesta. (ibidem, p. 37)

Daí, ressaltando dois tipos de música no que tange à evolução temporal, Stravinsky sugere que o 
compositor agiria, então, sobre um certo campo de expectativas do ouvinte, sendo o controle dessas 
duas experiências dado nas dimensões do tempo ontológico e do tempo psicológico. O primeiro envolveria 
o ouvinte, introduzindo “(...) um sentimento de euforia em sua mente”, e que Stravinsky chamou de 
calma-dinâmica. Para nós este conceito poderia ser traduzido como a expectativa de interação, gerada 
pelo INput. Já o segundo, diz ele, “(...) vai em direção contrária, (...) não está encerrado em cada 
unidade momentânea”. Aqui a dinâmica de contrastes tomaria seu devido lugar a partir das variações 
(segmentações e transformações) aplicadas ao INput e devolvidas nos OUTputs2 com níveis alterados 
de semelhança e contraste em relação aos INputs. Então conclui:

A música que se apoia no tempo ontológico é geralmente dominada pelo 
princípio da Similaridade. A música que adere ao tempo psicológico tende a 
proceder por Contraste. Esses dois princípios (...) dominam o processo criativo. 
(ibidem, p. 37)

3. A interação músico-computador

Da área de Computação Musical, na qual nos inserimos, pelo objeto e metodologia de nossa 
investigação, Paul Griffiths (1986) nos diz que até pouco tempo podíamos distinguir claramente três 
grupos de músicas apoiadas na interação com o computador: 

a. a música na qual o computador gerava a partitura, que poderia ser executada por humanos, a 
exemplo da Illiac Suite, de Hiller e Isaacson, para quarteto de cordas;

b. a música composta por humanos e executada por computadores, a exemplo dos experimentos 
de síntese e sequenciamento de sons de Max Mathews, nas peças MUSIC N; 

c. a música composta e executada por computadores. Iannis Xenakis também usou computadores 
para auxiliá-lo em suas composições por meio de métodos estatísticos e probabilísticos. 

Entretanto, o aumento gradativo no poder de processamento das máquinas, bem como sua 
capacidade de memória, afetou drasticamente a maneira como interagimos e geramos música com 
o auxílio do computador. Aspectos mais elaborados da Síntese Sonora, do Processamento de Áudio, 
da Composição Algorítmica e da Programação, entre outros, projetaram para além das peças criadas 
naqueles três grupos, o surgimento de um novo modelo: o de peças criadas e executadas conjuntamente 
pelo músico e pelo computador, ambos compositores/improvisadores e performers, a exemplo de 
OMAX,3 desenvolvido por pesquisadores do Ircam.4

Griffiths (1979), num contexto histórico e mais generalista, contribui para uma maior compreensão 
dos desafios enfrentados pelo compositor no cenário musical a partir do século XX, que desembocaram, 

2  Para o termo OUTput, leia-se toda a frase ou segmento melódico executados, via MIDI, na saída do programa. 
3  OMAX é um software de interação musical em tempo-real desenvolvido pelo Ircam.
4  Ircam - Institut de Recherche et Coordination Acoustique/ Musique.
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em alguma medida, finalmente, na música feita com o auxílio do computador. Em relação à busca por 
novas técnicas e estéticas, nos alerta que “(...) compositores tais como Debussy e Mahler, Bartok e 
Schoenberg, Webern e Strauss [e, porque não, Stravinsky?] foram rapidamente estendendo as gamas de 
sons admitidos em música”. É nesse sentido que a Música Eletrônica surge também como opção, pela 
inserção de outros conceitos e meios de produção sonora e prática dos compositores. Referindo-se ao 
Sketch for a New Aesthetic of Music, de Ferruccio Busoni (1907), Grifiths exemplifica aquele cenário com 
as exclamações e indagações do autor:

A “Exaustão”, ele escreveu, “certamente nos espera ao fim desta longa trajetória 
que já foi percorrida. Para onde então deve se virar nossa atenção? Em que 
direção deve nos guiar o próximo passo? Ao som abstrato, à técnica, (...) ao 
material ilimitado.” (Busoni apud Griffiths, 1979, p. 9)

Hiller e Isaacson, ao tentarem simular a tarefa composicional no computador, empregam um gerador/
modificador/seletor para estimular o processo.

Esta abordagem conduz à geração de “raw materials” enquanto bases para a 
composição. Então aplicamos técnicas, tais como permutação e transformação 
geométrica, para manipular o material gerado. Por fim, aplica-se uma seleção de 
regras para escolher o material mais adequado a se tornar parte da composição. 
(Hiller ; Isaacson, 1959)

Apresentamos a esse respeito um quadro dispondo os tipos de sistemas que a pesquisa em música 
feita com auxílio do computador abrange, com suas relações e intersecções (Figura 2).

Composição 
Algorítmica
Assistida

Síntese
Sonora Sistemas 

Interativos

Música 
GerativaComposição

Algorítmica
Assistida

Figura 2 – Sistemas de pesquisa em música com o auxílio do computador. 
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Do ponto de vista dos processos interativos, tomamos por exemplo as pesquisas de modelagem 
de estilo que, no intento de reproduzir a estética específica de um compositor ou  improvisador, 
buscam identificar padrões rítmicos e melódicos que representem o que David Cope (1996, p. 27) 
denomina por “Musical Signatures” em seu Signature Dictionary, e que passam a guiar o algoritmo de 
escolhas feitas pela máquina para que esta componha no estilo de Mozart, com o sotaque dos solos 
de Coltrane ou à moda Barroca. OMAX é um ambiente de software que também aprende em tempo 
real as características típicas do estilo de um músico e toca junto com ele de forma interativa, dando 
a sensação de uma máquina de co-improvisação. OMAX usa o OpenMusic e Max/MSP. É baseado 
em pesquisas sobre modelagem estilística realizadas por Gerard Assayag e Shlomo Dubnov e em 
pesquisas sobre improvisação com o computador por Assayag, Marc Chemillier e George Bloch (aka 
os Irmãos OMAX) no grupo Ircam Music Representations (Assayag; Chemilier ; Bloch, 2004). Assim 
como OMAX re-injeta de várias maneiras diferentes o material do músico que passou por um estágio 
de aprendizado da máquina, permitindo uma representação em nível de semântica da sessão e uma 
recombinação inteligente e transformação deste material em tempo real, nós também recuperamos o 
material segmentado e transformado, embora a questão estilística não seja bem nosso foco, mas uma 
interação com elementos de ligação e coesão estética.

OMAX usa ainda variantes originais do algoritmo Factor Oracle especialmente 
adaptado para o processamento de músicas. Alguns destes algoritmos 
“aprendem” no corpo do processo ou do passado de uma sessão para produzir 
continuações estilisticamente adequadas e/ou baseadas no gesto mais recente 
da improvisação. (Crochemore et al., sd)

Recentemente, o pesquisador Arshia Cont (2019) juntou-se à família com pesquisas sobre Antecipação 
Musical, Aprendizado por Reforço e Geometria da Informação, que abrem caminho para melhorias futuras. 
OMAX lida com dados MIDI, áudio e vídeo; nós utilizamos apenas entradas e saídas MIDI, com foco 
estrito nos parâmetros de altura e duração.

As sessões do OMAX Garson ocorreram em novembro de 2006 no estúdio 
de gravação de Mike Garson no norte de Los Angeles. Especialmente o modo 
“follow” (...), onde a zona de memória na qual o OMAX improvisa realmente 
segue o músico com uma profundidade de memória variável. Especialmente 
para um músico que é capaz de reagir a milissegundos a qualquer variação que 
o software produz, esta opção é muito desafiadora e muito “re-assegurante”, 
já que o músico tem um melhor e mais rápido controle sobre as instruções 
tomadas pelo software. Mike também sugeriu transformação “algébrica”, como 
retrógrada, inversões, etc. (Ircam, 2019)

Ainda neste contexto, investigações levadas a cabo pelo grupo de pesquisa NICS (Núcleo 
Interdisciplinar de Comunicação Sonora da Unicamp), especialmente nos trabalhos desenvolvidos por 
Stéphan Schaub, Tiago Fernando Tavares e Adriano Claro Monteiro (2013),5 nos servem de esteio pela 

5  Artigo com o título Interactive Free Improvisation Using Time-domain Extrapolation of Textural Feature.
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natureza de sua abordagem sistêmica, sua proposta composicional e simultaneamente improvisatória, 
características desta pesquisa:

Um improviso interativo [será] considerado aqui como um sistema musical 
capaz de acompanhar o jogo entre um ou mais músicos (músico e computador) 
improvisando ao vivo. Supõe-se que a saída (Output) fornecida pelo computador 
não se reduza a conjuntos pré-estabelecidos de fórmulas, mas que seja elaborado 
“on the fly” (em tempo real) a partir de informações extraídas da sessão de 
que se torna um participante ativo. Assim como em outros sistemas (...), o 
formulário de saídas deve primar pela coerência estilística geral e contextual, 
objetivo geral do desenvolvimento desse sistema. (Schaub et al., 2013)

Em se tratando de composição algorítmica, partiremos inicialmente da biblioteca de códicos MuMRT 
(Musical Material Real Time Midi Playback and Input) desenvolvida pelo prof. Dr. Carlos Eduardo Mello, 
coordenador do Núcleo de Computação Musical – NCM, do Laboratório de Computação Musical 
do Dep. De Música da UnB e orientador deste trabalho. Justificamos a escolha pela linguagem em 
C++, não apenas por ser a linguagem da biblioteca, que já nos traz um número considerável de 
funções para a manipulação de material musical, mas também por possibilitar uma maior flexibilidade 
no desenvolvimento de funções específicas, próprias para a construção do nosso sistema. Assim, nos 
baseamos na exploração das características de Classes e Objetos enquanto ferramentas específicas para 
efetivação e modelagem do sistema. Como exemplo das técnicas de composição algorítmica, Adam 
Alpern (1995) nos trouxe importantes conceitos, tais como Randomness, Melodic Contour e Meta-
Contour,6 entre outros. Estes nos serviram diretamente para a elaboração das funções de escolha de 
OUTputs, ao embasar critérios para avaliação de segmentos melódicos na implementação de nosso 
código. 

Em IA (Inteligência Artificial), uma das áreas tangenciadas por nossa pesquisa, o termo genérico 
para designar modelos que se baseiam em conhecimentos específicos de uma área de aplicação seria 
Sistemas Especializados. A este tipo de sistemas somamos conceitos atuais e em pleno desenvolvimento 
na programação, tais como as Redes Neurais, que seriam modificados e acrescidos de elementos próprios 
do terreno musical, ao qual nos inserimos; vocabulários estéticos ou princípios composicionais seriam 
exemplos disso. Por outro lado, Whitby (1953, p. 62), nos alerta para um problema, já que desejamos 
estabelecer pesos sobre as características melódicas a serem alteradas por transformadores durante as 
interações com nosso programa: “o problema é que quando há mais de um percéptron,7 não sabemos 

6  Randomness – uso de números randômicos para juntar (ou formar) fragmentos melódicos; Melodic Contour – visão geral 
sobre o número de intervalos ascendentes ou descendentes, bem como dos picos e vales de uma melodia; Meta-Contour 
–  análise do Contorno Melódico de sub-fragmentos de uma melodia, sendo o compasso um exemplo disso (tradução).
7 a) "An IBM 704 – a 5-ton computer the size of a room – was fed a series of punch cards. After 50 trials, the computer taught 
itself to distinguish cards marked on the left from cards marked on the right. It was a demonstration of the “perceptron” – “the first 
machine which is capable of having an original idea”, according to its creator, Frank Rosenblatt. (Melanie Lefkowitz – available at 
https://news.cornell.edu/stories/2019/09/professors-perceptron-paved-way-ai-60-years-too-soon).
b) Percéptron, segundo Whitby é um dispositivo primário no desenvolvimento de redes neurais. Com o objetivo de fazer 
com que computadores funcionem como o cérebro humano, ou seja, treinando e fazendo escolhas; vários percéptrons são 
associados por sistemas de “pesos”. Tendo por meta “evoluir” na direção de uma adaptação, busca-se gerar mais outcomes 
desejáveis a partir de uma dada tarefa de análise, tranformação, classificação, entre outras tantas. (grifo nosso). 



PARTE I – TEORIAS DA MÚSICA: CRIAÇÃO E FORMA

Série Congressos da TeMA Vol. IV - Teoria Musical no Brasil: Diálogos Intercontinentais (2021)114

qual das conexões precisam de ajustes. Todos os percéptrons são conectados e influenciam uns aos 
outros.”

 Por fim, a passagem para a improvisação interativa foi conduzida a partir de uma variedade 
de recursos algorítmicos. Neste interim o Continuator, de François Pachet (2002), por exemplo, usa 
árvores de decisão probabilísticas. Este algoritmo permite a interação musical em tempo real por meio 
da improvisação. Outros tipos de abordagem também podem ser mencionados como o GenJam – 
processos que usam algoritmo genético.

Tais algoritmos funcionam por meio de “métodos evolucionários”, ou métodos 
evolutivos de compor. Através da “mutação e seleção natural”, diferentes 
soluções evoluem para uma peça musical adequada. A ação iterativa do algoritmo 
elimina as soluções “ruins” (indesejadas) e cria novas soluções daqueles que 
sobrevivem ao processo. Os resultados do processo são supervisionados pelo 
“crítico” (Gerenciador), uma parte vital do algoritmo que controla a “qualidade” 
das composições criadas. (Biles, 1994)

Desde os primeiros experimentos de George Lewis (2000) com a Voyager nos anos 80, vários 
sistemas digitais interativos foram propostos e são considerados pertinentes para a pesquisa que 
hora realizamos. Schaub, Tavares e Monteiro (2013), no entanto, consideram que “a natureza interativa 
desses sistemas pode ser obscura, misteriosa e opaca e mudaram seus esforços para tentar “produzir 
imitações” de comportamento interativo em direção a critérios mais gerais”. Nesse sentido, a noção de 
antecipação (ou expectativa), por exemplo, integrou a teoria e a análise da música, através do trabalho 
de Leonard Meyer (1956) - musicólogo e compositor, com base na psicologia cognitiva. Nos trazendo 
insights ainda a pesquisa em psicologia do comportamento improvisatório, que pelo menos desde 
Jeff Pressing (1998), integra pertinente reflexão sobre os aspectos atitudinais do performer durante 
a prática da improvisação. Mais recentemente, chegamos ao desenvolvimento de improvisadores 
interativos automáticos, com contribuições notáveis de Arshia Cont, Shlomo Dubnov e Gérard Assayag 
(2007). “Pensando a ‘improvisação’ por parte do computador, poderíamos inferir que ela, de alguma 
forma, estimularia a criatividade do músico ao fornecer estruturas (musicais) reconhecíveis.” Assim, 
na performance ao vivo, o sistema reinjeta o material do INput de várias maneiras, permitindo uma 
representação em nível semântico da sessão em curso, bem como uma re-combinação inteligente de 
transformações deste material em tempo real.

Robert Rowe, no capítulo 3 (Live Computer Music) de seu livro Interactive Music Systems (1993), 
observa que Roger Dannenberg e Kenneth Bookstein (1991), conduzindo importantes trabalhos no 
campo do design de sistemas interativos multimídia, nos advertem: “(...) uma vez que as aplicações (de 
algoritmos genéricos) são estendidas às interações em tempo-real (...) algumas das técnicas relativamente 
estáveis [em outros contextos], quando usadas em sistemas puramente musicais, podem requerer 
uma revisão. Exemplo disso são (...) os agendamentos não previstos (de OUTputs), os nonpreemptive 
scheduling processes.” (Dannenberg; Bookstein, 1991 apud Rowe,1993) Estes, por sua vez, em algum 
sentido, ainda orientam as escolhas do nosso sistema.
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4. A Improvisação enquanto ferramenta composicional

 No presente trabalho, desenvolvemos um sistema interativo entre performer (músico) 
e computador. A abordagem que propomos é a da improvisação, porém sem nos atermos às 
condicionantes de estilo. Nesse sentido, embora não haja uma terminologia completamente adequada, 
nos baseamos, entre outros, no conceito de improvisação não-idiomática, com as devidas ressalvas, 
uma vez que nossa proposta limita a interação aos parâmetros de altura e duração, bem como pode 
estar inserida em contextos de tonalidade, modalidade e/ou ainda contextos mais amplos como 
atonalidade, politonalidade, entre outros; dependendo do tipo de interação proposto no grupo. Assim, 
Derek Bailey (1980/1992), propondo o termo, nos elucida sobre uma de suas características, “(...) por 
não estar condicionada às questões de estilo, evitando por exemplo o que de antemão nos remeteria 
a condicionamentos pré-concebidos”. No entanto, encontramos duas justificativas do termo e que 
nos servem como ponto de partida para os contextos de interação com a máquina e enfoque que 
desejamos dar para nosso sistema:

Frequentemente os sistemas de improvisação interativa automática são 
aplicados a ambientes improvisatórios não-idiomáticos. Isso pode ser atribuído 
ao fato de que seu domínio dos estilos verdadeiramente idiomáticos ainda é 
um tanto superficial e que a exploração de novos horizontes musicais foi, desde 
o início, uma importante motivação por trás de seu desenvolvimento. (Schaub 
et al., 2013)

 Para se desenvolver no discurso musical a expressão através da improvisação não-idiomática 
deve buscar suas inflexões, gestos e modos alternativos de tocar, em elementos e princípios de coerência 
que passam a desempenhar um papel central na construção de sentido por meio de suas dimensões 
estruturais e formais. Segundo Pressing (1998) “(...) quando nenhuma gramática ou referência é pré-
estabelecida, os princípios dos quais a continuidade e a coerência geral do fluxo musical devem seguir 
são (mais) difíceis de identificar.” Ao afirmar que “(...) a prática da improvisação livre só será possível 
a partir da configuração de uma escuta contemporânea do pós-guerra, múltipla e intensiva”, Rogério 
Costa nos ajuda a entender tanto o cenário no qual esta música interativa surgiu - o da Democracia e 
dos conceitos de Liberdades e de Direitos Individuais – quanto os vieses condicionados pelo hibridismo 
e experimentação, conceitos recorrentes do metier artístico desde então.

A improvisação livre ou não idiomática é uma possibilidade que se configura 
a partir de uma série de fatores, dentre os quais a crescente dissolução 
ou permeabilidade de fronteiras entre os idiomas e sistemas musicais e 
o consequente cruzamento que se dá entre as diversas linguagens em 
determinados contextos da prática musical contemporânea. (Costa, 2003, p. 6)

Mais recentemente, Johan Sundberg (2005) fortalece de maneira singular a perspectiva de nosso 
projeto ao afirmar “(...)a existência de uma “mão dupla” na relação performer e computador”. De um 
lado o estudo da performance e seus aspectos expressivos cruciais orientam o processo de modelagem 
de parâmetros na programação computacional. Por outro lado, a busca pelo desenvolvimento de 
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programas interativos que sejam “mais musicais” fomentam o aprofundamento de estudos de aspectos 
essenciais na pesquisa sobre performance, especialmente a criativa, nosso foco principal. Sob esta ótica, 
Catarina Domenici (2012)8 afirma ainda que “(...) ao discutirmos o aspecto participativo do intérprete 
no contexto do ‘fazer musical”, acreditamos estar contribuindo para uma visão de seu papel enquanto 
construtor de sentido a partir da interação com a “obra’”. Investigando os desdobramentos desta 
afirmação: performers agindo a partir de Princípios de criação musical definidos encontrariam um viés de 
comunicação sonora ao expressar-se em um dado cenário musical. Um dos objetivos desta pesquisa é 
gerar esse contexto na interação com a máquina. Esta, por sua vez, igualmente, responderia “seguindo 
um estímulo para uma ação”.

 No contexto da composição através da performance, Nina Polaschegg (2007) nos elucida sobre 
o papel que a improvisação vem assumindo desde a década de 1950 até as mais recentes experiências 
de interação com o computador, nos advertindo sobre sua intrínseca relação com a composição no 
contexto contemporâneo. Afirma Polaschegg (ibidem) que “uma emerge da outra” e propõe, a partir disso, 
o conceito de “com-provisation”, bem como diferencia pra nós, ainda, os conceitos de Improvisação Livre 
e Improvisação Aberta. Assim, também a partir da geração de repositórios composicionais/memórias, os 
“Building Blocks”, o qual aproveitamos para a elaboração de diversas funções da memória e recuperação 
de segmentos (transformados ou não) a serem expostos nos OUTputs do programa. O sistema torna-se 
reativo às propostas sonoras originais, fechando-se assim o ciclo interacional músico-computador-músico. 
Com isso, a partir da construção de cenários para a elaboração de obras instantâneas, conjuntamente 
criadas e executados com o computador, transportaremos a ideia do performer/intérprete ao ponto de 
abordagem desta pesquisa: o do improvisador/compositor. É nesse sentido, que conceitos tais como a 
Livre Improvisação, Composição Instantânea e Obra Aberta se ligam direta e intimamente ao nosso projeto.

5. O Sistema Interativo proposto

 Ao desenvolvermos este Sistema Interativo, apresentamos uma proposta de Linhas de Interação 
musical, de sintaxe específica, baseada na exploração dos Princípios de Criação Musical, sendo estes 
estruturados a partir de dois eixos principais:

I. Parâmetros do som: Altura e Duração - investigando Similaridades & Contrastes Melódicos, com 
base na Poética musical em 6 lições (Stravinsky, 1996).

II. Forma e coerência no discurso musical - a partir da exploração do material motívico, propondo 
estruturas, técnicas de variação melódica e elementos de articulação, com base nos Fundamentos 

da composição musical (Schoenberg, 2012), entre outros. 

O sistema realiza, portanto:

a. Captação de INputs (MIDI) improvisados pelo músico.

b. Avaliação das características melódicas do INput.

c. Segmentação do INput segundo critérios específicos.

8  Artigo com o título A voz do performer na música e na pesquisa.
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d. Armazenamento dos Segmentos de Alturas e Durações.

e. Transformação dos Segmentos segundo Funções específicas.

f. Memorização de INputs, Segmentos, Segmentos Transformados e OUTputs, bem como Interações 
(“Building Blocks”).

g. Avaliação dos Níveis de Similaridade & Contraste entre o INput e os possíveis OUTputs.

h. Re-produção de OUTputs.

Assim, o sistema resultante vem sendo testado quanto à sua coerência e reatividade em sessões 
de improvisação gravadas e em oficinas de criação musical coletiva nas quais o computador é um dos 
integrantes, e cujo gráfico (Figura 3) demonstra as etapas de funcionamento do sistema.

INputs SEGMENTAÇÃO

1 Critérios

Níveis de similaridade e Contraste

INTELIGÊNCIA
(Gerenciador)4 OUTputs

TRANSFORMAÇÕES

3

ISOLADOS

COMPARAÇÃO

ou

2

Características

"Building Blocks"

5

Memória de Inputs, Segmentações,
Transformações, Outputs e Interações

Tipos

Figura 3 – Sistema Interativo: fluxo de informações. Etapas de funcionamento do Sistema Interativo 
proposto.

Entendemos, a priori, que nossa pesquisa teve início pelo interesse nos processos de criação musical 
coletiva que partissem da prática de improvisação. Ao propormos oficinas de criação coletiva, buscamos 
respaldo em experiências anteriores para que pudéssemos elaborar práticas consistentes no que tange 
ao aprimoramento perceptivo e conceitual dos participantes enquanto experimentam conscientemente 
com o material sonoro. A perspectiva de aprofundarmos essas práticas, a partir da investigação de 
processos criativos na interação com o computador, nos conduziu à proposta de desenvolvimento de 
um programa que pudesse gerar OUTputs a partir de INputs improvisados.



PARTE I – TEORIAS DA MÚSICA: CRIAÇÃO E FORMA

Série Congressos da TeMA Vol. IV - Teoria Musical no Brasil: Diálogos Intercontinentais (2021)118

Assim, a fase atual de testes do sistema consiste na implementação dos segmentadores de INputs, a 
começar pelo critério Temporal (para outros segmentadores, ver Anexo 4). Propomos assim os seguintes 
segmentadores, partindo de valores pré-definidos para os sorteios das durações dos segmentos (em 
segundos) com os seguintes valores: 1, 2, 3, 4, 6, 8, e 10.

1. Segmentadores e critérios:

a. Gesto a Gesto – Começando do ponto “0” (tempo zero da interação), é feito um sorteio da 
duração do segmento, entre alguns valores pré-definidos. O próximo segmento tem início 
após a última nota do segmento anterior e um novo sorteio é realizado para determinar sua 
duração, e assim por diante.

b. Aleatório – São sorteados tanto o ponto de início quanto a duração de cada segmento, 
sendo esta última com valores de tempo pré-definidos.

c. Tempo a Tempo – Começando do ponto “0” (tempo zero da interação), entre valores pré-
definidos, é feito um sorteio da duração do segmento; nesse caso, porém, uma segmentação 
é realizada a partir de cada tempo (em segundos) da interação.

2. Outros segmentadores em fase testes:

d. Nota a Nota

e. Por Direcionalidade

f. Por Grau conjunto

g. Por Saltos 

Em seguida, descrevemos a implementação de dois Transformadores sobre os segmentos gerados 
na etapa anterior (para outros Transformadores, ver Anexo 3). Estes, com caráter de transposição do 
material e cada qual contendo modos. Nos testes, tomamos por referência as alturas da escala de Dó 
Maior. São eles:

3. Alguns Transformadores e seus Critérios:

a. ChangeNote - Alteração (transposição) de uma única nota. É uma transformação que 
aceita de 0 a 2 argumentos e, dependendo do número de argumentos definidos, altera 
seu comportamento. Os dois argumentos possíveis são nota alvo (nota a ser modificada no 
segmento) e a quantidade de graus diatônicos pela qual esta nota deve ser modificada.

• Modo 0 (sem argumentos) – Sorteio da nota alvo que é transposta no segmento, bem 
como da transposição em si; esta última podendo variar entre -3 (descendente) e +3 
(ascendente) intervalos/graus diatônicos, a partir de uma dada escala, até uma 4ª Justa 
ou Aumentada de distância, portanto. 

• Modo 1 (argumento único) – A nota alvo é determinada pelo argumento (aqui 
determinamos partir o segmento ao meio). Em seguida, a transposição segue os 
mesmos passos do item anterior, ou seja, por meio de um sorteio, esta deve variar 
entre -3 (descendente) e +3 (ascendente) intervalos/graus diatônicos, a partir de 
uma dada escala, até uma 4ª Justa ou Aumentada de distância, portanto.
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• Modo 2 (dois argumentos) – A transposição agora é completamente determinística, 
obedecendo o alvo dado e a transposição solicitada. Neste caso escolhemos o alvo 
no meio do material e este será transposto uma 5ªJ ou diminuta acima, dependendo 
da nota escolhida.

Observamos que as alterações de alturas entre -3 e +3 graus diatônicos permitem transposições de 
2ªm, 2ªM, 3ªm, 3ªM, 4ªJ e 4ª aumentada, considerando a escala escolhida (Dó Maior) 

b. ChangePhraseNote – Nesta função, os argumentos seguem os mesmos procedimentos 
dos modos do ChangeNote. Aqui, porém, a nota alvo representa o ponto a partir do qual o 
segmento é transposto. Para valores positivos, a transposição ocorrerá a partir da nota alvo 
até o fim do segmento; para valores negativos, a transposição ocorrerá da nota alvo para 
trás, ou seja, dela para o início do segmento.

Partindo de um único INput, aplicando-se 3 Segmentadores e 2 Transformadores, o computador 
tem à disposição 18 processos diferentes, gerando inúmeros OUTputs entre válidos e não válidos. Na 
sequência à aplicação de outros tipos de Segmentadores e Transformadores, a INTELIGÊNCIA deverá 
avaliar os segmentos - isolados ou em comparação aos INputs e OUTputs anteriores, com a finalidade 
de identificar os Níveis de Similaridade & Contraste (Anexo 2) entre eles, por meio dos Critérios de Análise 

de Segmentos/Frases, gerando e/ou selecionando então OUTputs para comporem o ciclo, completando 
assim a interação (Quadro 1).

Quadro 1 – Segmentadores e Transformadores.

SEGMENTADORES CRITÉRIOS PARA 
AVALIAÇÃO DE 

SEGMENTOS

TRANSFORMADORES 
(BLOCOS)

NÍVEIS DE SIMILARIDADE 
& CONTRASTE (%)

a) Tempo a tempo 1. Tom/modo (notas/
alturas) a) ChangePhrase 1. SHigh

b) Gesto a gesto 2. Rítmica b) ChangeNote 2. SMedium

c) Nota a nota 3. Direcionalidade/
Contorno melódico c) ExtractNote 3. Slow

d) Direcionalidade 4. Predominância de graus 
conjuntos e saltos d) AddNote 4. Clow

e) Grau conjunto 5. Densidade melódica 
(notas/tempo) e) RepeatNote 5. CMedium

f) Salto 6. Região de oitavas 
(Tessitura)

f) Reordenação:
1. CicleRithm

2. CiclePitch

3. Retrógrado
4. Permutação Aleatória

6. CHigh
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Na discussão sobre o tempo de resposta ou “reatividade do sistema”, sobretudo nas questões 
de Segmentação e Transformações por métodos de sorteio de variáveis definidas, procuramos dar ao 
programa um número de opções de segmentações do INput, para que pudesse gerar, inicialmente, 
mais OUTputs desejáveis quanto à sua similaridade em relação aos INputs. Pudemos averiguar assim a 
aplicabilidade do sistema interativo proposto. Uma outra solução para esta questão foi a aplicação das 
variáveis de ponto de corte e duração do trecho segmentado. A partir disso os segmentos continuam 
a ser sorteados randomicamente, porém agora com alguns limites estabelecidos. Estes, inicialmente, 
atuando sobre as interações mais próximas, como por exemplo num sorteio com chances de 70% 
para escolhas a partir dos últimos 5 registros ou segundos (segmentos transformados ou não). Também, 
sendo aqui estabelecidos valores randômicos para o tempo de resposta de cada OUTput, definimos 
valores entre 2 e 5 segundos a serem sorteados; o que nos justifica, mais uma vez, um aprofundamento 
ainda maior na elaboração da função Cronos do Gerenciador (INTELIGÊNCIA) para o timing de saída 
dos OUTputs. No momento, caso os últimos 5 gestos segmentados não sejam válidos, por falta de 
dados, situação na qual o músico tenha parado de tocar por exemplo, a inteligência dispõe apenas dos 
5 últimos OUTputs para serem processados, uma vez que estes estariam armazenados na memória 
recente ou “Building Blocks” do sistema. 

4. Outros transformadores em fase de testes:

c. ExtractNote – Retira notas segundo critérios. 

d. AddNote – Adiciona notas segundo critérios.

e. RepeatNote – Escolha de uma nota repetida mas com outro ritmo.

f. Re-ordenação – Re-organiza alturas e durações. 

1. CicleRithm9 - Mantém a ordem rítmica e altera apenas as alturas.

2. CiclePitches – Mantém a ordem de alturas e altera apenas os ritmos. 

3. Movimento Retrógrado. 

4. Permutação Aleatória.

5. Blocos de transformadores (INTELIGÊNCIA) 

Ao determinarmos protocolos que gerem OUTputs desejáveis quanto aos níveis de Similaridade 

& Contraste em comparação com o INput, propomos: 

a. a combinação de tipos de transformadores e segmentadores; 

b. a ordem em que os transformadores se aplicam aos segmentos melódicos; 

c. o número de vezes que tais arranjos são aplicados ao INput e seus segmentos. 

9 [sic] (N. E.)
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Quadro 2 – Blocos de Transformadores.

SEGMENTADORES

BLOCOS DE 
TRANSFORMAÇÕES

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 

NÍVEIS DE 
SIMILARIDADE & 

CONTRASTE

(1x) 
-2a2-

(2x) 
-3a3-

(combinação) 
-4a4-

• Gesto a gesto

• Direcionalidade

• Direcionalidade

• Gesto a gesto

• Nota a nota

• Tempo a tempo

• Grau conjunto

• Salto

1. SHigh

• ExtractNote
• AddNote

• ChangePhrase
• RepeatNote
• AddNote

• ExtractNote
• AddNote
• ChangePhrase
• RepeatNote

2. SMedium

• ChangePhrase
• RepeatNote

• ExtractNote
• CicleRithm
• ChangePhrase

• ExtractNote
• CicleRithm
• ChangePhrase (2x)

3. SLow

• ExtractNote
• CiclePitch

• AddNote
• ChangePhrase
• RepeatNote

• AddNote
• ChangePhrase
• RepeatNote
• CiclePitch

4. Clow

• CicleRithm
• ChangePhrase

• CiclePitch
• AddNote
• ChangePhrase

• CiclePitch
• ChangePhrase
• RepeatNote
• ExtractNote

5. SMedium

• Retrógrado
• RepeatNote

• CicleRithm
• AddNote
• ChangePhrase

• CicleRithm
• ChangePhrase (2x)
• AddNote

6. CHigh

• Permutação 
Aleatória

• ChangePhrase

• Permutação 
Aleatória

• RepeatNote
• CiclePitch

• Permutação 
Aleatória (2x)

• Retrógrado
• ChangePhrase

A essas combinações e arranjos chamamos Blocos de Transformadores, os quais funcionam como 
ferramentas base da “Inteligência” do programa. Esta, mesmo que rudimentar, ao realizar a análise dos 
segmentos melódicos oriundos das aplicações desses blocos, seleciona os OUTputs desejados segundo 
uma deliberação prévia da interação em relação ao nível de Similaridade & Contraste desejado, bem 
como arranjos ou combinações desses níveis em seções. Lembramos que esta análise é feita com base nas 
características das frases melódicas (Anexo 2) do INput e avaliação por comparação das características 
transformadas nos possíveis OUTputs já segmentados e transformados. Se o nível determinado não for 
atingido pelos Blocos de Transformadores aplicados numa primeira tentativa, uma cópia dos segmentos 
é direcionada para a memória ou “Building blocks” enquanto os segmentos já transformados passam 
novamente por um mesmo ou outro bloco para uma nova análise. Os segmentos transformados e 
guardados na memória passam a constar como possíveis OUTputs do programa para esta ou futuras 
interações. Uma vez observados os efeitos dos transformadores, aplicados isoladamente sobre os 
INputs segmentados, pudemos averiguar aqueles que gerassem maior ou menor grau de alteração do 
material. Assim, os primeiros Blocos de Transformadores foram sugeridos para que se pudesse testar sua 
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eficácia para cada um dos 6 níveis de Similaridade & Contraste propostos (Anexo 2). Exemplificamos 
alguns desses blocos no Quadro 2.

6. Considerações

 Ao propormos um sistema de interação musical instantânea entre músico e computador, 
buscamos sua validação por meio da construção de um software. Construído na linguagem C++ 
e baseado na biblioteca de códigos MuMRT (Musical Material Real Time Midi Playback and Input), o 
programa recebe INputs melódicos via MIDI, segmenta, transforma e compara, tomando por base 
critérios de análise, para avaliar graus de Similaridade & Contraste entre os segmentos transformados e 
o INput e decidir sobre os possíveis OUTputs. Nesse contexto, lembramos que apenas os parâmetros de 
altura e duração fizeram parte da análise. Na Figura 4 exemplificamos com um INput, alguns resultados 
de Segmentações e Transformações realizadas pelo programa em diversas fases de teste.

INput

OUTputs

*ChangeNotes *ExtractNotes

*CiclePitch

(...)

*Retrógrado

*ChangePhrase *Permutação Aleatória

TRANSFORMADORES

Figura 4 – Exemplos de resultados de Segmentações e Transformações do sistema de interação musical 
proposto a partir de um INput.

No que se refere aos pesos e/ou número de vezes que determinadas transformações sejam aplicadas 
sobre o material, é necessário que se faça uma regulagem por meio de avaliações dos OUTputs. Daí 
também pudemos deduzir e/ou confirmar nossas suspeitas sobre a tendência que o grau de alteração 
do material produzido segue pela aplicação de cada transformador ou Blocos de Transformações 

sobre os segmentos do INput. Numa fase subsequente, o gerenciador, munido da prerrogativa de 
escolha do material do OUTput para um determinado nível, baseia-se na classificação dos segmentos 
transformados quanto à Similaridade ou Contraste, e pode decidir por uma saída. Utilizando-se de 
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blocos de transformadores, orientados para o nível específico desejado, a tendência a esta saída torna-
se cada vez maior e mais objetiva. Os segmentos não escolhidos para este OUTput da interação são 
então avaliados e guardados na memória para futuras interações (Figura 6).

ChangeNotes

ChangePhrase

Cicle Pitch

Retrógrado

Permutação Aleatória

ExtractNotes

SH

SM

SL

CL

CM

CH

Figura 5 – Similaridade & Contraste.

INput BLOCOS DE 
MEMÓRIA1 Segmentações & Transformações

2 Análise e Classificação

3 "Building Blocks"

GERENCIADOR

4 Escolha do Segmento
por nível de Similaridade 
e Contraste

(...)
*Retrógrado

OUTput

Figura 6 – Exemplo de Interação com nível de Contraste Low.
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Anexo1. Esboços - exemplos de possíveis de interações do 
Sistema

(Imitação - Repetição) (Variação Rítmica - 
Notas Repetidas)

(Variação Rítmica - Notas Repetidas - 
Transposição) (Modulação)(Transposição)

(Transposição) (Variação - 
Retrogradação)

(Transposição - 
Retrogradação)

(Imitação - Repetição)

1a. vez Tacet

OSTINATO - Escolha de Notas

INput

OUTput

INput

OUTput

INput

OUTput
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Anexo 2. Níveis de Similaridade & Contraste

Critérios para avaliação de Frases

1. ANÁLISE

1. Frase isolada (Input ou Output)

1. Tom/Modo;
2. Rítmica: diferentes durações;
3. Direcionalidade do contorno melódico (Paralelo, Oblíquo e Contrário);
4. Densidade: número de notas por pulso;
5. Predominância de graus conjuntos e saltos (tipos de intervalos e ordem de 

aparecimento);
6. Região (oitavas);
7. Tessitura (amplitude)
8. ...

2. Frase Relacionada (Input e Output)

  Similaridade & Contraste – níveis de 1 a 6 (SH a CH).
  (Ordem de importância - pesos dos critérios).

1. S1High;
1. Mesmo Tom e Modo (mudança de 0 a 1 acidente na armadura);
2. Mesma rítmica do Input;
3. Movimento paralelo (predominância de 3as/6as, 4as/5as e 8as);
4. Mesmo número de notas por pulso;
5. Preserva entre 81 e 100% de intervalos e ordem de aparecimento;
6. Mesma Oitava.

2. S2Medium;
1. Tons e Modos (mudança de 2 acidentes na armadura);
2. Preserva de 61 a 80% da  rítmica do Input;
3. Movimento paralelo (predominância de 2as/7as);
4. Preserva de 61 a 80% do número de notas por pulso;
5. Preserva de 61 a 80% de intervalos e ordem de aparecimento;
6. Preserva de 61 a 80% de notas na mesma Oitava do Input.

1. S3Low;
1. Tons e Modos (mudança de 3 acidentes na armadura);
2. Preserva de 41 a 60% da  rítmica do Input e ordem de aparecimento;
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3. Movimento oblíquo;
4. Preserva de 41 a 60% do número de notas por pulso;
5. Preserva de 41 a 60% dos tipos de  intervalos;
6. Preserva de 41 a 60% de notas na mesma Oitava do Input.

3. Contraste

4. C1Low

1. Tons e Modos (mudança de 4 acidentes na armadura);
2. Preserva de 21 a 40% da  rítmica do Input;
3. Movimento oblíquo;
4. Preserva de 21 a 40% do número de notas por pulso;
5. Preserva de 21 a 40% dos tipos de intervalos e ordem de aparecimento;
6. Preserva de 21 a 40% de notas na mesma Oitava do Input.

5. C2Medium

1. Tons e Modos (mudança de 5 acidentes na armadura);
2. Preserva de 11 a 20% da rítmica do Input;
3. Movimento contrário;
4. Preserva de 11 a 20% do número de notas por pulso;
5. Preserva de 11 a 20% dos tipos de intervalos e ordem de aparecimento;
6. Preserva de 11 a 20% de notas na mesma Oitava do Input.

6. C3High

1. Tons e Modos (mudança de 6 acidentes na armadura);
2. Preserva de 0 a 10% da rítmica do Input;
3. Movimento contrário (com cruzamento de vozes);
4. Preserva de 0 a 10% do número de notas por pulso;
5. Preserva de 0 a 10% dos tipos de intervalos e ordem de aparecimento;
6. Preserva de 0 a 10% de notas na mesma Oitava do Input.
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Anexo 3. Funções de Transformação do Sistema

INPUTs

• Nota
• Frase
• Gesto
I. Avaliação de CARACTERÍSTICAS melódicas

(Grau de importância decrescente)
1. Tom/Modo (escolha de notas);
2. Rítmica: durações (organização e Padrões);
3. Direcionalidade: (ascendente, descendente e contínua)
4. Predominância de graus conjuntos e intervalos (movimento escalar, saltos);
5. Densidade (quantidade de eventos ou notas/tempo);
6. Tessitura (pontos extremos do gesto);
7. Região (oitava).

II. Definição de Níveis de SIMILARIDADE & CONTRASTE

(Porcentagem de TRANSFORMAÇÕES nas 7 características melódicas descritas)
(Sistema decrescente de pesos)

1. Slow
2. SMedium
3. SHigh
4. CLow
5. CMedium
6. CHigh

OUTPUTs

III. TRANSFORMAÇÕES

1. DEFINIÇÃO DE GESTOS

a. Por tempo (U. Ts ou segundos?);
b. Silêncios (maiores que um tempo?).

2. COPIAR

a. Copiar (Ipsis Literis);
b. Oitavar (Asc. ou Desc.; uma ou duas oitavas).

3. COLAR

a. Antes de um Gesto ou Nota;
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b. Depois de um Gesto ou Nota.
4. GRUPOS DE NOTAS "Aleatórias"

a. Escolha de notas e quantidades;
b. Uma nota;
c. Duas notas;
d. Três notas;
e. Quatro notas;
f. Cinco notas - podendo ser uma escala pentatônica;
g. Seis notas - podendo ser a escala de Tons Inteiros ou a Aumentada;
h. 7 notas - podendo ser qualquer Tom/Modo;

5. RECONHECIMENTO/DEFINIÇÃO

a. Notas (grupos de uma a 7 notas);
b. Ritmos (Padrões);
c. Tons/Modos (Escalas);

6. TRANSPOSIÇÃO

a. Diatônica: mesmo tom /outro modo (seis possibilidades/ Modos Gregos);
b. Paralela: outro tom / mesmo modo (tons vizinhos – IV e V / asc. ou desc.); 
c. Outras escalas: pentatônica e menores harmônicas.

7. CORTAR/SEGMENTAR

a. DIVIDIR em segmentos por critérios:
1. Densidade: número de notas;
2. Graus conjuntos ou saltos;
3. Direcionalidade: Asc. ou Desc.;
4. Tessitura: pontos extremos.
5. Preserva de 0 a 10% dos tipos de intervalos e ordem de aparecimento;
6. Preserva de 0 a 10% de notas na mesma Oitava do Input.

8. ESCOLHER

a. As notas ímpares, pares, padrões de escolha ou sorteio (número mínimo e máximo 
de opções)

b. Os Segmentos por ordem de eventos ou sorteio (número mínimo e máximo de 
opções)

c. Ritmos: curtos ou longos.
9. GRAVAR

a. Guardar na memória. 
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10. REORGANIZAR NOTAS / Técnicas de Variação temática

a. Retrogradação;
b. Inversão;
c. Retrogradação da Inversão;
d. Aumentação;
e. Diminuição.

11. OSTINATOS

a. Repetições de Gestos e/ou Notas;
b. RítmicosRetrógradação.

12. ACRESCENTAR E EXTRAIR

a. Notas;
b. Gestos.
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Anexo 4. Funções de Segmentadores do Sistema

Linhas gerais:
Os sorteios representam escolhas entre valores pré-estabelecidos.

1. DURAÇÕES

a. Unidade de tempo - semínima = 60 bpm;
b. IN ou OFF beat - durações entre 1 segundo e 16 segundos;
c. Acurácia da quadratura de 16 tempos: x 64 possibilidades – 4 x 4 semicolcheias em 

quatro compassos de 4/4);
d. Time stamp.

2. ALTURAS

a. Escopo limitado às alturas combinadas dos 7 modos gregos das 12 armaduras de 
clave tonal.

Critérios de Segmentação:
1. TEMPO

a. Gesto a gesto;
1. Gestos com durações sorteadas, segmentados um após o outro a partir do 

primeiro INput. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 24 e 30 – tamanhos dos gestos 
em segundos);

b. Randômico/Aleatório;
1. O ponto de início e fim do gesto segmentado deverá ser sorteado entre 1 e 

64 possibilidades.
c. Tempo a tempo;

1. Gestos segmentados a cada segundo, tendo tanto tamanho como durações 
sorteadas.

2. SILÊNCIO

a. Segmentação a partir de 1 segundo ou mais de silêncio entre notas do INput.
3. NÚMERO DE NOTAS

a. Segmentação de 1 a 32 notas, sorteadas e máximo de 16 tempos. 
1. Gesto a gesto

a. Gestos com números de notas sorteadas, segmentados um após o outro 
a partir do primeiro INput.

2. Randômico (até 64 pontos de início e tamanho = 16 x 4)
a. O número da nota de início e fim do gesto segmentado deverá ser 

sorteado entre 1 e 64 possibilidades (16 x 4).
3. Nota a nota (até 16 tempos)
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a. Gestos segmentados a cada nota, tendo a quantidade de notas sorteadas.
4. ALTURAS

a. Graus conjuntos (movimento escalar – intervalos diatônicos de 2as maiores ou 
menores);

b. Saltos (intervalos maiores que 3as maiores ou menores);
c. Direcionalidade – segmentos a partir da mudança de direção do movimento. Tipos:

1. Movimento Contínuo - alturas repetidas ou longas (maiores que 4 tempos);
2. Movimento Ascendente;
3. Movimento Descendente;
4. Contorno Melódico (conjuntos combinados dos movimentos precedentes: um 

a um, dois a dois, três a três e quatro a quatro.
d. Escala (alterações de armadura de clave – a partir de 1 e limite de 2 acidentes por 

vez/tons vizinhos);
e. Paralelismo;
f. Ostinatos melódicos – padrões de 1 a 12 alturas que se repitam ao menos uma vez. 

Avaliado nota a nota. 
5. DURAÇÕES

a. Conjuntos de mesma duração – segmentação a partir da mudança rítmica do INput;
b. Contraste consistentes de duração – segmentação a partir de durações quatro vezes 

maiores ou menores que a média das durações anteriores. 
c. Ostinatos rítmicos – padrões de 1 a 12 durações avaliados nota a nota.
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Anexo 5. Primeiros Testes do segmentador (CSound score)
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conducted by Pauxy Gentil-Nunes
Universidade Federal do Rio de Janeiro

1. Robert D. Morris: Abbreviated biography

Chair of the Composition Department (1999-2005, 
2009-11), University Award for Excellence in Graduate 
Teaching (1996). American Music Center grants (1975, 
1991), ACLS Fellowship (1983), Hanson Institute for 
American Music (1997, 2000, 2005). Director, Yale School 
of Music Electronic Music Studio (1972-77), University 
of Pittsburgh Electronic Studio (1976-80). Faculty 
member, Yale (1969-77), University of Pittsburgh (1976-
80), Berkshire Music Center (1982), Eastman (1980-
). Guest composer: ISCM Festival of Contemporary 
Music (1990); Kobe International Modern Music Festival 
in Japan (1991); The UCSB Contemporary Music 
Festival (1992); the Heidelberg Festival (2005). Music 
published by Morris Music. Recordings on CRI, New 
World,   Music Gallery Editions, Neuma, Music and Arts, 
Fanfare, Centaur, Open Space, Albany Records, Attacca, 
and Music Gallery Editions. Co-Editor, Perspectives of 
New Music. Editorial Board, Open Space Magazine, 
Journal of Music Theory, The Stefan Wolpe Society. Vice-
President of the Society for Music Theory (1998-2000). 
Publications include Composition with Pitch-Classes: A 
Theory of Compositional Design (Yale, 1987), winner of the Society for Music Theory’s Distinguished 
Publication Award (1988), Class Notes for Atonal Music Theory (1991, Frog Peak), Advanced Class Notes 
for Atonal Music Theory (2004, Frog Peak). Articles in Journal of Music Theory, Asterisk*, Perspectives of 
New Music, Journal of the American Musicological Society, Music Theory Spectrum, and other journals.

II. Interview

The presence of Professor Robert Morris at the III Congress of the Brazilian Association of Music 
Theory and Analysis (TeMA) & IV International Congress of Music and Mathematics in October 

Robert Morris: A Brief Interview
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2019 was undoubtedly one of the most welcome surprises of the event. Mr. Morris presented a 
keynote, roundtable participation and treated us to thoughtful and brilliant comments at several other 
presentations. At that time, Morris also participated, as co-advisor, in the thesis defense of my Doctoral 
mentee – prof. Daniel Moreira – who attended the Eastman School as part of the PDSE/CAPES 
interuniversity exchange program. Meeting prof. Morris was an extraordinary moment, as his work is 
one of the primary references for many researchers, teachers, and composers in Brazil, including myself. 
It was also a great privilege to share thoughts and ideas with this bright, kind and welcoming person who 
enchanted everyone.

I sent the questions by e-mail several months before the event and concentrated on themes linked 
to his theory, his work as a composer, and some questions about the subject of his incoming lecture. Mr. 
Morris answered with generosity and including some autobiographical information.1

PG-N:  I would ask you to talk about your work as a composer and how it relates to your 
academic and theoretical works, especially in the creative process.

RM:  Let me answer you by recounting the start of my music life. I commenced improvising on 
the piano before I took lessons at age 8. When I began to play pieces and to learn music 
notation, my immediate impulse was: why don’t I make my own music? After all, if I could 
improvise, I could write down music as well. The realization that the emotion and power 
of music could be transmitted via notation so other people could play what a composer 
made up astounded me. This recognition of the relation between quality and quantification 
(music sound/feeling and notation/cognition) – to within the interpretation of performers 
– is the basis for my trust in compositional theory. Nevertheless, I have noticed that many 
other composers whose music I admire and respect do not share this trust. When I began 
my career as a composer in the mid 1960s, the field of music theory did not yet exist as a 
distinct musical discipline. At that time and previously, if a composer took a job in a university 
music department or music school, s/he also taught music theory classes. Research into 
musical structure was considered (systematic) musicology. By 1975 things began to change; 
the advent of PhD degrees in music theory and composition supported by the assertion 
that music theory was a singular, independent research discipline with its own methods and 
pedagogy (bolstered by internal strains within musicology) led to the present situation in 
the US where composition, musicology, music theory, music criticism, and ethnomusicology 
are considered separate and more or less non-overlapping disciplines. Furthermore, each 
of these fields have bifurcated further, so that within composition there is concert music, 
electronic/computer music, experimental music, film music, etc. – although some composers 

1 Interviews with two other international guests of the III Congress of the Brazilian Association of Music Theory and Analysis 
(TeMA) & IV International Congress of Music and Mathematics - Dr. Patrick McCreless and Dr. Edgardo Rodriguez, made 
respectively by Profs. Liduino Pitombeira and Carlos Almada, are in Musica Theorica, v. 4, n. 1 (2019), pp. 1-8, and 8-10. There 
is also a list of all the content related to the event at the end of the present volume.
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are active in more than one of these sub-directions.

 These changes during my lifetime have made it more difficult for my contributions to 
music to be known as integral and interconnected. Thus, I have been variously considered a 
composer, or a music theorist, or an ethnomusicologist. But the heart of my musical passions 
and practices is composition, and it has been nourished and expanded by my work in other 
fields. In addition, my interests in science, mathematics, and non-Western philosophy have 
also influenced and advanced my musical thought and aesthetics. I continually composed 
music before and after I entered into music theory research. In fact, it was not until five years 
after I had completed my DMA degree in composition (with a cognate in ethnomusicology), 
that I wrote my first paper in music theory with Daniel Starr. 

 My composition Not Lilacs, for trumpet, alto saxophone, piano and drums, of 1973 (written 
in my 30th year) was the breakthrough composition that initiated the concepts and 
procedures that have since guided my compositions. Before that work, my compositions 
were structured in various non- and/or semi-systematic ways, working without concepts 
such as arrays, pitch taxonomies, and partially ordered sets. My compositional aesthetics were 
also stimulated by my encounters with non-western music, as I will explain more fully below. 
When I look back, I see that John Cage and Milton Babbitt were my main compositional 
influences – and not only their music, but their ideas and aesthetics. I was also attracted 
to composing with non-teleological forms, moment form, music as process, enunciated by 
composers such as Elliott Carter, György Ligeti, and Karlheinz Stockhausen. These influences 
have led me to compose music that can be experienced in many different ways. I have come 
to the conclusion that all I should expect from the listener to my music is unbiased attention. 
Of course, I welcome informed understanding as well. From my ethnomusical studies, I have 
come to regard different forms of music as different musical languages, each having its own 
phonology, morphology, syntax, and semantics. This explains why listeners don’t immediately 
“understand” a music new to them. When learning a new spoken or written language, it 
takes time to learn the vocabulary and syntax; and similarly for musical languages.

 Among other things, this explains how music evolves over time and how different musics 
can influence and acculturate each other. Since Not Lilacs, the technical and the intuitive 
interact; one implies the other. For instance, a musical idea such as a chord or texture might 
come to me while hiking in the woods, and with it, the technical means to realize it; or a 
technical idea about registral distribution will suggest an animated musical conversation.

 In other words, theory begets composition and vice versa. But there is one more step: In 
addition to my music, I write articles and books about the technical side of composition. 
Readers interested in an extensive account of my compositional ideas and aesthetics can 
read my book: The Whistling Blackbird: Essays and Talks on New Music published in 2010 by 
The University of Rochester Press.
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PG-N:  Your research on compositional design and the formalization of the compositional 
processes is referential and gave the post-tonal theories an unprecedented direction for 
creative applications. I would ask you to talk a little about the actual process of organizing 
this remarkable work.

RM:  While some of my work in music theory has been under the rubric of the analysis of 20th-
century music, my main contributions have been in compositional music theory.

 Compositional theory is essentially speculative, since the primary concern is for general, 
open-ended principles of composition, not simply descriptions of how existing pieces are 
structured. The analyst, by contrast, is not necessarily interested in how pieces might be 
made, but in how existing pieces can be constructed. The term “music analysis” connotes 
the practice of “reducing” a piece to an archetype or “explaining” it as a set of concepts; but 
there are other ways to describe or explicate pieces of music. I have often called all of these 
methods including analysis music appreciation. We may also distinguish between compositional 
theories that are object oriented and those that are concerned with transformation and 
process. Naive presentations of serial and set theory for students, usually found in theory 
textbooks, tend to concentrate on musical entities such as rows, motives, sets, and rhythmic 
patterns rather than on the transformations that relate them. Allen Forte’s theories have 
been seen as concerned with musical entities and their categorizations as contrasted with 
David Lewin’s approach, which emphasizes transformations between entities, a concern 
that stems from his conception of musical intervals as transformations. In my view, the 
valorization of transformation over entity, or vice versa, is largely ideological, especially when 
this binary opposition is aligned with others such as noun versus verb, passive versus active, 
and Cartesian versus Phenomenological.

 For, while groups of transformations act on musical entities, it is the changes in an entity’s 
content and order that allow us to infer that a transformation is afoot. My interests in 
compositional theory were stimulated by the writings of Babbitt, Forte, George Perle, Pierre 
Boulez, Stockhausen, Iannis Xenakis and other progressive composers and theorists. I saw 
that these theories, while often thought to be about different aspects of new music, were 
actually facets of a larger frame of reference that centered about the structure of musical 
transformations. I also noticed that many key musical terms like pitch, rhythm, inversion, 
chord, or ordering were being used without clear definitions leading to vague and even 
contradictory assertions about musical structure. Moreover, I and other composer/ theorists 
began to understand that ordinary music notation and terminology were no longer adequate 
to describe and explain what were truly radical and/or revolutionary musical orientations 
and investigations. This led to an interest in the application of modern mathematics to 
music as well as the use of computer programs to implement such new research. 
My main concern was to better understand how pitch and time-point classes and their 
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transformations figured in composition. To accomplish this, I divided pitch relations into 
three spaces: contour space, pitch space, and pitch class-space where pitch-class relations 
must be clearly articulated in pitch, contour and time if they were to function as musical 
syntax—that is, to be heard. So, my first book, Composition with Pitch-Classes: A Theory of 
Compositional Design (published in 1987 by Yale University Press), began with discussions 
of the structures of contour and pitch space in separate chapters. Then I took up the 
structures and transformations of unordered, partially ordered, and ordered sets of pitch-
classes (under transposition,inversion, and multiplication by 5 and 7 as well as rotation and 
retrograde order relations). I unified much of the previously published information on pitch-
class relations as well as new concepts by the use of invariance matrices and mathematical 
groups. The heart of my book is concerned with the construction of compositional designs— 
that is, multi-dimensional arrays of pitch-classes that can be used to compose music. With 
different constraints on the criteria for forming an array, we have different approaches to 
composition. The last part of the book discusses three temporal spaces that are isomorphic 
to the three pitch spaces. Sequential time is isomorphic to contour space; measured time is 
isomorphic to pitch space; cyclic time (of 12 beat-classes) is isomorphic to pitch-class space. 
I also show how aspects of sequential time models other non-pitch dimensions of music, 
such as timbre and texture. In addition to the idea of a composition design, I introduced 
the idea of “compositional space” in an 1997 article called Compositional Spaces and Other 
Territories.

 A compositional space is a network of relations that specifies the syntax that drives the 
progress and form of a composition or improvisation. My subsequent work on various 
categories of rows, types of segmental invariance, single-normed weighted-aggregates, 
non-aggregate combinatoriality, affiliated set-classes, pitch-class canons, double-aggregate 
structures, all-hexachordal/pentachordal/ tetrachordal chains and rings, Mead tiles, and the 
like stemmed in part from my first book as well as work by other theorists. Such researches 
also served my compositional needs, usually implemented by computer programs to 
generate and/or enumerate types of entities and transformations to be used in composition.

PG-N:  Could you give us your insight into the situation of contemporary music concerning the 
concert music business and the context of the academy?

RM:  At present in the US, music as a whole is partitioned into various niches. Contemporary 
music is part of “classical music”, and it divides into various orientations according to 
aesthetic, technical, and pragmatic criteria.

 There are therefore many different forms/styles/directions of new music evolving at 
once, each asserting its independence but also being influenced from the others. Since 
the beginning of this millennium, groups and organizations mainly run by composers and 
performers have sprung up mainly in large cities – some of lasting influence. A recent trend 
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has been the formation of various summer camps and institutions where new music is 
taught and played.

 Most of these institutions have tuition fees and few fellowships. Other than this, contemporary 
music is more or less supported by academic institutions such as music departments, music 
schools, conservatories, computer music studios, and a few “centers” for new music. Young 
composers now publish their own music, produce high quality sonic and video recordings, 
and distribute and promote their music over the internet. They have no need for publishing 
houses or record companies; and reciprocally, such music firms have no desire to try to 
sell recorded or printed music that doesn’t make a lot of money in a minimal amount 
of time. Thus, the music business doesn’t have much to do with new music – but it does 
promote “classical,” pop, sacred, and dramatic musics. Of course, a few composers of a rather 
conservative cast are able to secure commissions for orchestral music. The composition 
of music for civic and religious use (for chorus, band, and smaller ensembles) is another 
set of niches that may yield monetary security. Perhaps the main problem for new music 
composers is that their music, no matter how highly lauded, does not enter the canon of 
classical music.

PG-N:  Your work includes substantial references to the Second Vienna School and all serial 
posterior advances, but also to Eastern music. How do these two (or, perhaps, other) 
dimensions dialogue inside your works and your creative process?

RM:  I will answer you autobiographically. I became aware of non-Western music before I even 
knew about the traditions of serial music. My piano teacher’s wife heard me improvising 
before one of my lessons and told me it sounded a bit like Indian Music. She immediately 
and generously loaned me a few recordings (78 rpm records) and a book on North Indian 
Classical Music. This music immediately spoke to me. At the about same time (1957), my 
grandfather (on retirement from work as a court stenographer) took a long trip to Japan 
and returned with all kinds of souvenirs, including records of Japanese and Chinese pop, 
classical, and religious music, and books on haiku and other facets of Japanese culture; he 
gave these items to me a few years later. As a result, my curiosity for non-Western music 
broadened to include recorded music from Iraq, Egypt, Iran, Sub-Saharan Africa, India, Bali, 
Japan, China, and various non-western tribal and ritual musics. At the same time, as a young 
composer, I was immediately drawn to new music, especially compositions by Igor Stravinsky, 
Béla Bartók, Paul Hindemith, Edgard Varèse, Alban Berg, and Anton Von Webern. I was also 
aware of new recent music of Stockhausen and Boulez and the developments of electronic 
music. Drawn in many directions at once, my own compositions vacillated from neo-tonal 
to non-tonal. 

 When I started out studying composition with a teacher in my freshman year at the Eastman 
School of Music, my interests turned away from experimental conceptions to mastering 
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advanced skills in music theory and composition.

 My interests in Indian music came to the fore, and for a time I composed a number of pieces 
incorporating (something like) Indian ragas and rhythmic cycles in a neoclassical style. But 
by the end of my undergraduate studies, my interests returned to more progressive, non-
tonal, and often serial music. Nevertheless, my experiences with non-Western music did not 
remain completely latent, for in my graduate student years, I studied ethnomusicology at the 
University of Michigan (1966-69).

 Studying non-Western music confirmed how really different these musics were from those 
of the western classical tradition and that my fascination in my high-school years had been 
partially exotic. But the connection between new music and non-western traditional music 
was also now verified: that many new trends in (experimental) western classical music 
were actually traditional aspects of other cultures’ music; intricate melodic ornamentation, 
microtones, extremely fast and slow tempi, heterophony, rhythmic complexity, timbral 
composition, and new functions for music, were to be found in various mid-eastern, African, 
and Asian musics dating back hundreds of years. I began to see all music involved in huge 
network connected by various degrees of similarity and correspondence, yet partitioned 
into different musical languages. This led to a kind of compositional crisis for me. How could 
I connect my own western-oriented musics into this vast ocean of music? My solution was 
to spend three years (1973-6) composing music that variously combined and transformed 
music from many times and places. The three parts of what I deemed the Acculturation 
Trilogy consist of: (1) a 45-minute four-track electronic piece called Thunder of Spring over 
Distant Mountains (1973) based on seven pieces of south-east and east Asian music; (2) a 
set of five chamber pieces; and (3) In Different Voices, an hour-long composition for five wind 
ensembles, commissioned by the Yale Band to be played in their American Bicentennial 
concert in 1976. All of these works explored processes of musical acculturation and change 
in different ways.

 This period of musical exploration coincided with my then new enthusiasm for music theory, 
which indeed did initially center on developments in serial music. So I returned to western 
music and wrote new pieces as I described above.

 However, many of the new theoretic principles were influenced by Arabic, Indian, Indonesian, 
Japanese, and early Western music; even the surfaces of my music after 1976 are subtly 
guided by temporal and ornamental qualities of Eastern music, not to mention modern jazz.

 Since 1997, I have contributed to the study and analysis of Carnatic music of south India. 
This work also involves compositional theory intended to develop a theoretic foundation 
for counterpoint and harmony for Indian music, but without disturbing the qualities of Indian 
ragas.
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PG-N:  As a composition teacher, what is your assessment of the output of the new generations 
of composers?

RM:  In my 50 years of teaching composition, there have been some changes. When I was a 
student, most student composers played a classical music instrument like piano, violin, 
etc., provided them with knowledge and feeling for Western art music. Nowadays, many 
composition students start out as rock or jazz performers so that they do not have much 
experience with or knowledge of classical music. Young composers also tend not to know 
much about 20th-century music, except that to which they have been topically exposed. 
Some students’ music reflects the current styles or trends. Right now, many students are 
attracted by noise composition and/or spectralism. However, there are others whose music 
might have been composed 100 years ago. Seeing students mature by expanding their 
knowledge and skill, eventually developing an authentic voice, is always a source of joy. But 
one thing has remained invariant: the number of truly inventive and imaginative composers 
remains small.
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Em seu importante trabalho sobre o samba e suas transformações no século XX, Carlos Sandroni 
sentiu a necessidade de arrolar um conjunto básico de elementos musicais africanos para auxiliar na 
definição de traços de estilo do gênero brasileiro (Sandroni, 1981). Desfilam pelas primeiras páginas 
de seu livro conceitos como timeline, metricidade e contrametricidade, imparidade rítmica, métrica 
aditiva e divisiva. São listados trabalhos marcantes de pesquisadores devotados ao fenômeno musical no 
continente africano, como Simha Arom (1985), Arthur M. Jones (1959), Nketia (1974) e Gerhardt Kubik 
(1979). Sandroni realizou o experimento de aplicar preceitos teóricos africanistas em material que se 
supõe ser um tipo de extensão daqueles estilos. Fica sugerido que no samba teria subsistido a prática 
da timeline, uma figura rítmica que determina a métrica básica de uma peça musical, de acordo com o 
que se sabe sobre alguns estilos africanos. 

1. O tresillo e o standard pattern

Sandroni revisita também o conhecido trabalho de Argeliers León (1984, pp. 282-84) sobre a música 
cubana, de onde traz para a musicologia brasileira a expressão tresillo, referente a uma configuração 
apresentada no contexto de um conjunto de estruturas rítmicas semelhantes e de mesma extensão 
métrica (2/4). Incluem-se aí o ritmo de tango ou de la habanera e um segmento de cinco articulações 
- o cinquillo. Seguindo o escopo multiplamente comparativo desta abordagem, acrescento à Figura 1 
algumas configurações muito semelhantes ao tresillo. Trata-se da clave cubana e do toque de Avania 
usado no Candomblé, a timeline de Gahu e o conhecido standard pattern em sua versão binária.1

O cinquillo e o tresillo caracterisam o danzón cubano, um gênero de dança de classe média que possui 
sua origem nas transformações rítmicas aplicadas sobre gêneros como a contradanza. Esse processo é 
descrito como uma elaboração rítmica do músico popular a partir do metro de dois valores de tempo 
iguais: 

[El musico del pueblo] jugaría con estos dos valores y haría con ellos tres 
elementos desiguales, irregulares: escribió tresillos o el equivalente de dos 

1  Gahu é parte do repertório ewe do sul de Gana (cf. Locke, 1998). O standard pattern em versão binária é parte do rep-
ertório bàtá de Pobè no Benim (cf. Lacerda, 1988 e 2014). Ele é também praticado por músicos fon do Benim (cf. Lacerda, 
2014, p. 17), mas ainda sem uma apreciação específica.

Observações sobre o tresillo 
no contexto rítmico africano e afrobrasileiro
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corcheas con puntillo, seguidas de una corchea. Desarticuló la semicorchea 
del ritmo del tango y la hizo resolver en la corchea del segundo tiempo, y la 
corchea siguiente le dio un peso métrico independiente. No se desplazaron los 
acentos, sino que se liberaron de unos acentos regulares y constantes y en el 
mismo espacio se acomodó un nuevo sentido rítmico, que es el que condujo al 
cinquillo. (ibidem, p. 283).

Léon entende que com estes ritmos não se colocou em marcha necessariamente um processo de 
deslocamento de articulações, mas, sim, que se suprimiu a execução de acentos regulares. Isto é, no caso 
do tresillo criou-se simplesmente uma síncopa no lugar do tempo de execução da terceira articulação 
do ritmo de habanera; omitiu-se portanto a articulação metricamente redundante do segundo beat 
interno ao valor de 2/4.

Figura 1– O tresillo e padrões semelhantes - a) Ritmo de habanera b) Tresillo c) Cinquillo d) Clave e 
Avania e) Gahu f) Standard pattern binário.

Os exemplos de danzón trazidos por Léon mostram o tresillo e o cinquillo como figuras rítmicas 
normalmente integradas à condução harmônica ou melódica. Muitas das execuções antigas a que 
temos acesso apresentam simultaneamente a estas configurações a figura da clave cubana, largamente 
empregada no danzón como elemento tipicamente percussivo e menos integrado à textura instrumental. 
Sua maior diferença nesse contexto é atuar no intervalo de tempo de 4 beats, isto é no metro de 4/4. 
A rigor, a função de timeline seria exercida por este padrão e não pelo tresillo propriamente dito. A 
presença da clave como um elemento tipicamente percussivo empresta ao danzón uma real idéia de 
fusão estilística e da participação africana na formação da sensibilidade cubana. 

Na Figura 2 podemos observar a construção do tema em um danzón tradicional, que reúne as duas 
configurações: o tresillo predomina como acompanhamento e o cinquillo se insere na melodia. Em 
outros exemplos o cinquillo é colocado na função de acompanhamento. Note-se que no momento 
inicial da peça, a cada apresentação do tresillo corresponde apenas uma função harmônica, reforçando 
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a determinação métrica de 2/4.
Diz León: "Las causas de todo este mundo rítmico diferente al de los moldes occidentales fueron 

los aportes del negro que, desde la contradanza, y aún desde antes, todos saboreaban cuando era 
ejecutado por las gentes de color" (1984, p. 284). Ele ainda sugere en passant o relacionamento do 
danzón com a métrica ternária em 6/8, acreditando que aí estaria propriamente o aporte folclórico à 
formação dessa música (p. 282). Em outras palavras, León expressa a importância da presença africana 
nestas adaptações de gêneros ocidentais a uma sensibilidade cubana e estabelece que músicas em base 
rítmica ternária seriam ainda um legado mais contundente dessa ancestralidade.2

Figura 2 – Danzón  El negro bueno (Léon 1984, p. 279).

Com base nesse fato, é conveniente tratarmos aqui também do ritmo ternário através de uma 
das configurações mais conhecidas da música africana: o standard pattern em sua versão ternária. Esta 
configuração pertence também ao repertório cubano. Consideremos uma versão desse toque como 
é praticado no Recôncavo Baiano como o Toque de Alujá. Ele não é apenas idêntico à conhecida 
configuração africana, mas é aqui também integrado ao conjunto instrumental percussivo como uma 
das partes fixas para compor a textura rítmica e para a regulação métrica de uma determinada peça.3

2   Ver também Pérez Fernándes, p. 105.
3  Toque de Alujá nessa forma está em Tiago de Oliveira Pinto (1991, pp. 182-83). Em Lacerda (2005) está também o 
Toque de Alujá no qual os tambores simplesmente repetem e repicam (subdividem) as ar ticulações do agogô. Kiriboto 
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O standard pattern serve de timeline a um número imenso de peças em todo o continente africano. 
Como reguladora dos movimentos da dança, esta timeline submete-se à subdivisão que é expressa 
exatamente na Figura 3: ela é combinada primeiramente com a sequência de doze pulsos, que são 
agregados por sua vez a cada três unidades em quatro beats. É submetida portanto a uma métrica 
subjacente ternária.4 Isto é, além da camada de pulsos, tem-se a formação de uma sequência de valores 
equivalentes ao tactus, representado pela semínima pontuada. Admitindo-se que a configuração tem 
um início bem definido, coincidente com os movimentos essenciais da dança, constata-se que o evento 
musical se circunscreve a um contexto rítmico ternário bem expresso pela conhecida fórmula métrica 
de 12/8. O standard pattern, como mencionado, enseja uma rede de diferentes relações rítmicas, mas é 
percebido basicamente nos termos em que o descrevo aqui – aliás, diga-se, a ideia de toque abrange o 
aspecto relacional de interação com a dança ou outras partes instrumentais.

Figura 3 – O standard pattern: toque de Alujá no Recôncavo Baiano.

Pois para a definição de nosso tresillo falta exatamente representá-lo dentro de alguma forma 
básica de interação métrica. Nesse caso teríamos a sequência subjacente de semínimas na condição 
de beat ou tactus, que enquadraria a configuração sem qualquer violência nos quadros de um 2/4, 
ou – parcialmente – em um ciclo de quatro tempos de 4/4. Da mesma maneira, esta representação 
nos desobriga de estabelecer para o tresillo o grupamento aditivo (3+3+2) ou, por extensão, para o 
standard pattern a difícil composição aditiva do tipo (2+3) + (2+2+3). Afinal, é a forma de de um singelo 
2/4 que escolheram músicos e musicólogos para a representação métrica de um vasto repertório 
latino-americano (Figura 4).

   

 

 









Figura 4 – O tresillo integrado à base rítmica.

A sequência de semínimas associada à figura do tresillo supõe naturalmente um contexto 
rítmico binário para sua relização e tem origem em uma categoria largamente discutida na literatura 
especializada: a pesquisa africanista pode chamar de beats ou main beats (em oposição a secondary 

da Figura 8 deste trabalho poderia figurar aqui.
4  Em Kiriboto pode haver uma subdivisão indireta em três unidades de quatro pulsos como um recurso básico também 
da música africana que se conhece sob o nome de cross rhythm, ou hemíola, mas que não servirá para a regulação da dança 
(cf. Figura 8).
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beats) a base rítmica sujacente às configurações assimétricas que servem de timeline (Locke, 1982); 
duração de referência em oposição a duração de contraste são outras designações possíveis que usei no 
âmbito da análise de um corpus iorubá (Lacerda, 1988, p. 183). Agawu (2003, pp. 75-77) inventa o termo 
topos para a representação de timelines sempre compostas pelo padrão rítmico em combinação com 
valores regulares de subdivisão correspondentes ao tactus. Em uma tabela composta por algumas destas 
configurações – ou alguns destes topoi –, aparece o standard pattern combinado à semínima pontuada. 
Da mesma forma, é também representado o tresillo como uma possível timeline combinada ao valor 
constante de semínimas. Kubik (1962) representa a sequência de semínimas pontuadas como base ao 
standard pattern, embora presuma outra possibilidade de organização. Antes disso tudo, Watermann 
(1952, p. 211) já pleiteara a presença na música africana de um senso metronômico (metronomic sense), 
sem se preocupar no entanto em identificá-lo empiricamente. Sua posição foi levada em consideração 
por outros autores.

Resumindo: é geralmente aceita a existência de um valor permanente de referência no curso de 
uma execução musical africana mesmo que este valor não precise ser necessariamente expresso em 
todas partes instrumentais. Este valor no caso do standard pattern é portanto um valor constante de 
três pulsos normalmente expresso pela semínima pontuada. No caso do tresillo este valor passa a ser 
de dois (ou quatro) pulsos, expresso regularmente pela semínima.

2. Aditividade e imparidade rítmica

É claro que conceitos nascem aqui da observação de fatos colocados objetivamente. Mas é também 
notório como a pesquisa africanista se revelou pródiga em ressaltar o que tornava a música africana 
um corpo de procedimentos complexos. Por conta das dificuldades inerentes a uma pesquisa realizada 
sobre gêneros distantes da cultura particular da maioria dos pesquisadores, generalizavam-se certas 
questões antes de serem testadas no conjunto de um corpus mais abrangente, cujo exame permitiria 
conclusões mais seguras. No contexto dessa tradição de pesquisa temos sempre que lidar com algum 
tipo de especulação que vê nos elementos estilísticos da música africana algo particularmente desafiador.

Não é à toa que existe a polêmica e Sandroni pinçou na pesquisa africanista algumas abordagens 
que acentuam sua singularidade. Ele encontra respaldo nos conceitos de aditividade e imparidade rítmica 
para o entendimento do tresillo como configuração irregular. Como sabemos, aditividade define-se pela 
justaposição de grupos de quantidades distintas de pulsos (grupos de dois, três, quatro pulsos etc.) que 
não permite a combinação inequívoca com o sequenciamento simultâneo de beats regulares. Trata-se 
portanto de uma sequência de valores rítmicos na superfície musical que impedem a formação de 
uma sequência básica de um valor subjacente único e referencial. Cita-se normalmente Jones para se 
sustentar que africanos organizam-se segundo padrões aditivos (Sandroni 2001, p. 24). No entanto, pelo 
menos a música fon admite a organização variada aditivamente de grupos, mas sempre em situações 
específicas: na construção melódica vocal decorrente da recitação poética e na construção instrumental 
quando se busca a compensação métrica em razão de deslocamentos figurais (Lacerda 2014, pp. 139-
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46).5 Note-se, neste caso, que não estamos a tratar aqui das propriedades rítmicas de uma timeline, 
ou mesmo de qualquer outra parte instrumental que compõe uma textura rítmica fixa, mas sim de 
configurações variáveis dadas alternadamente na execução da parte solista.

A imparidade rítmica é um conceito desenvolvido por Arom e aplica-se igualmente a configurações 
formadas por grupos de durações diferentes, mas divididas hipoteticamente por um eixo central com 
duas metades de mesmo número de pulsos. Trata-se de configurações regidas pelo mesmo princípio 
da aditividade, constituída portanto por grupos assimétricos que somam um número igualmente par 
de pulsos. O exemplo de Arom (1985, p. 429) dentro da duração total de oito pulsos é basicamente o 
mesmo do tresillo: (2+1) + (2+1) + (1+1). O pesquisador acentua a primeira articulação de cada grupo, 
construindo consequentemente a configuração aditiva (3+3+2). As duas metades, embora de mesma 
duração, não são simetricamente preenchidas. O fato de tratar-se de configurações com uma extensão 
geral de um número par de pulsos não é tudo: suas metades devem também se constituir de metades 
pares. Isso nos leva a concluir que pode estar em jogo não apenas princípios de construção figural, mas 
também a realização métrica pura e simples de uma determinada peça. Isto é, no procedimento de 
imparidade rítmica, trata-se da construção de grupos de 2 e 3 pulsos dentro de extensões métricas de 
8, 12, 16 e 24 pulsos. Temos aí portanto o conjunto de valores métricos nos quais se dá o fenômeno 
musical africano.

Arom, portanto, define ritmo africano neste caso como algo que possui valores mínimos iguais 
de tempo (pulsos), assimetricamente agrupados e sequenciados dentro de unidades abrangentes de 
tempo sem a mediação de um valor rítmico médio e regular correspondente ao tactus ou ao beat. Ele 
define segmentos semelhantes ao standard pattern da Figura 3 de maneira linear e contínua, mas não 
os apresenta na maneira regularmente subdividida ou ciclicamente articulada como no caso acima 
(1985, pp. 433, 438-39). Embora mencione em alguns casos a linha da campana, ele parece não estar 
preocupado com eventuais funções referenciais de uma timeline que organiza o evento musical e a 
dança. Seus exemplos abrangem tanto a execução linear, (1985, p. 433),  quanto a cíclica (1985, p. 439), 
esta última na forma de um ostinato. Ocupa-o o estabelecimento de critérios para uma tipologia geral 
de configurações rítmicas de maneira individualizada, sem integrá-las necessariamente a um contexto 
rítmico abrangente.

Em resumo, estamos diante de aportes teóricos para a música africana que tem o princípio da 
aditividade como um de seus conceitos mais caros. Por uma configuração simplesmente aditiva, como 
dito acima, entende-se um tipo de organização rítmica linear que, a partir da noção de pulso, prescinde 
de uma regularidade subjacente. No caso da imparidade rítmica, preserva-se a idéia de aditividade 
mas dentro de intervalos de tempos regulares de 8, 12, 16 e 24 pulsos. Na Figura 5, extraído de Arom 
(1985, p. 433), vemos um conjunto de ostinati destinados à campana, ciclicamente articulados, muito 
próximos de configurações que conhecemos: eles são aqui analisados como sequências de tempos de 

5  As transcrições de Jones de 1959 têm sido questionadas em razão de sua complexidade rítmica linear ou no que con-
cerne à combinação das diversas partes instrumentais (Temperley, 2000, p. 88; Agawu, 2003, p. 79). Apesar disso, seus tra-
balhos são absolutamente pioneiros para a demonstração e definição de princípios organizacionais africanos.
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três e dois pulsos, conforme notação do exemplo. Isto é, Arom entende para estas configurações o 
sequenciamento livre em grupos assimétricos binários e ternários. No entanto, note-se que ele também 
acrescenta na parte de cima da Figura sintomaticamente uma sequência de beats regulares para uma 
orientação adicional.6

ternaire binaire ternaire binaire

Figura 5 – Configurações aditivas dentro do limite de 12 pulsos - música bòndó segundo Arom (1985, 
p. 433).

Na Figura 6 está a representação do standard pattern por Kubik (1983, p. 30) da maneira como é 
realizado na música iorubá. Ele admite a organização divisiva do standard pattern pela semínima pontuada 
(valor de três pulsos) no nível a que dá o nome de "números de referência" (Bezugszahlen), ao mesmo 
tempo que identifica a presença de um nível estrutural suplementar designado como "sequenciamento" 
(Reihung). Esse nível é variável e definido pela soma 5 + 7 ou ((2+3) + (2+2+3)). Ele examina nesse 
exemplo a música iorubá. Mas, como vimos anteriormente na Figura 3, a representação métrica aditiva 
nestes casos se torna desnecessária.

6  Ver também exemplos adicionais em Arom, 1985, pp. 420-440.
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Formel:

Reihung:

Bezugzahlen: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

2/8 3/8 2/8 2/8 3/8 =12/8+ + + +

Figura 6 – Standard pattern na música iorubá, analisado de maneira aditiva (Kubik, 1983, p. 30).

Não somos absolutamente avessos à ideia de aditividade e nem buscamos uma simplificação do 
pensamento africano. Existem processos combinatórios entre as diversas partes sobrepostas que 
compõem uma textura rítmica africana que dão margem ao surgimento de processos rítmicos bastante 
intrincados (ver adiante). Chamamos a atenção para a gama possível de valores referenciais secundários 
que produzem contraste e deslocamentos sob a manutenção do pulso mínimo, assim como da presença 
do fenômeno do cross rhythm - a hemíola, para o qual o próprio Arom nos dá exemplos magníficos (cf., 
por exemplo, Arom, 1985, p. 428). No entanto, pelo menos as configurações das Figuras 1-4 devem ser 
vistas com certeza de maneira combinada a uma sequência constante e regular de beats.

3. Alguns exemplos do tresillo em contextos africanos

A partir da concepção sonora de alguns estilos africanos, admite-se a presença de três elementos 
formativos em conjuntos instrumentais tradicionais: a) uma timeline emitida ciclicamente por um 
instrumento de timbre marcante situado na parte mais aguda do espectro sonoro; b) uma parte de 
apoio repetidamente articulada composta de um ou mais instrumentos; c) uma parte solista na região 
grave do espectro de maior independência na criação figural. A coexistência destes três elementos 
caracteriza grosso modo os conjuntos percussivos tradicionais africanos de várias procedências e persiste 
em formações derivadas no Brasil, como no Candomblé e em outros estilos. No Brasil, dá-se o nome 
de toque, à música realizada pelos elementos fixos desta estrutura sonora, isto é o elemento musical 
marcante ou estridente (timeline) e o conjunto das partes texturais fixas, acrescido às vezes de algum 
elemento utilizado na parte solista.

A Figura 7 apresenta a estrutura rítmica textural de Ogogo do repertório bàtá para Egun de Pobè no 
Benin, conforme Lacerda (1988, pp. 122-27). Trata-se das partes fixas dos tambores-suporte omele ako, 
omele abo, eki e ako (o tambor solista iya ilu – tambor-mãe – não está aqui representado).

Assistimos na parte inferior (ako) a execução do tresillo dentro de um contexto binário perfeitamente 
claro, mas não na função de timeline. Esta função é exercida aqui pelo omele abo através da execução 
da versão binarizada do standard pattern. Observe-se primeiramente que as articulações da primeira 
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emissão do tresillo dentro ciclo métrico são paralelas às articulações da timeline, enquanto as demais 
diferem totalmente: esse tipo de alternância (fase/não-fase com a timeline) é uma constante na música 
africana. O tresillo pode ser substituído por grupos sincopados de duas semicolcheias, exatamente como 
o segmento do segundo tempo da timeline. Observe-se também que tanto o tresillo, quanto os demais 
elementos rítmicos são submetidos à presença viva da sequência de beats principais dada pelo eki. Não 
cabe aqui portanto falar-se em aditividade.

Figura 7 – Ogogo (ritmo para Egun - conjunto bàtá de Pobè, Benim).

A peça Ogogo acima é imediatamente precedida pela peça Kiriboto do mesmo repertório, conforme 
Lacerda (2014 e 1988, pp. 105-11 – ver Figura 8). O tresillo na parte do ako é aqui iniciado pela 
articulação mais curta em posição métrica acentuada. Não é esta configuração que executa a timeline, 
mas sim novamente a parte do omele abo através da execução do standard pattern em sua versão 
ternária. É muito sutil a execução de duas colcheias pontuadas a partir de uma posição sincopada. O 
último grupo dilui parcialmente a estabilidade do padrão pela modificação rítmica. De toda a maneira, o 
tresillo, com sua duração total de 4 pulsos (ou uma mínima) forma uma expressiva hemíola na razão de 
3:4 com a sequência de beats principais executada pelo eki e pelos grupos de três pulsos executados 
pelo omele ako (ver também Lacerda, 2005).

A Figura 9 apresenta a peça Gobahun do repertório fon de Uidah no Benin (cf. Lacerda, 2007 e 2014). 
O exemplo contém a parte instrumental fixa composta de assan (chocalho), gan (a campana) e alekle 

1 e 2 (tambores de apoio) e também três ciclos métricos de 24 pulsos do tambor solista (hunda ho). O 
gan exerce com o tresillo a função regular de uma timeline, mas dentro de um contexto rítmico bastante 
marcante (note-se que para manter a colcheia como valor de pulso é preciso dobrar os demais valores). 
Com seus 8 pulsos de duração, são necessárias 3 articulações totais do padrão para completar o ciclo 
de 24 pulsos. Aqui ocorre o mesmo tipo de polirritmia de Kiriboto: ele forma uma hemíola – na razão 
de 3:8 – com a sequência de beats expressa na parte do alekle 1. O alekle 2 transcorre no caso dessa 
peça de maneira complementar ao alekle 1, reforçando a estrutura ternária da peça. 
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Figura 8 – Música Iorubá: Kiriboto (ritmo para Egun - conjunto bàtá de Pobè, Benim).

Hunda ho




> > > >

Figura 9 – Música fon: Gobahun (textura instrumental e extratos da parte solista).

Finalmente, trago um exemplo do tresillo em um contexto improvisatório. Trata-se da peça Agbadza, 
bem conhecida da musicologia africanista e pertencente ao repertório de dança ewe (cf. Lacerda, 
1990). Na Figura 10a está a textura instrumental da peça. Note-se que além do standard pattern 
na parte do gankogui (campana) e do axatse (chocalho) estão as partes dos tambores kagan e kidi. 
(Eles estão transcritos da "maneira antiga", que pressupunha que todos tinham em mente ainda a 
presença inexorável da sequência de beats ternários.) O kagan realiza um padrão em 3/4 tomando 
como referência subjacente o valor de dois pulsos (a semínima) a partir do segundo beat do 12/8. (Sua 
referência são as três últimas articulações do standard pattern.) O kidi descreve um padrão em 2/4 a 
partir do segundo tempo do ciclo de 12 pulsos (ou 12/8). A rigor, trata-se aí de uma hemíola na razão 
6:4 com a abstrata sequência de beats principais deslocada para o segundo tempo do ciclo métrico.) 
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Agbadza constitui-se, portanto, em um expressivo exemplo da tremenda polirritmia praticada pelos ewe. 
No curso da execução da peça, o executante passa a tocar duas colcheias pontuadas seguidas no lugar 
das duas semicolcheias (cf. Lacerda, 1990); considerando-se ainda a colcheia que serviu de anacruse a 
estas articulações, tem-se aí a formação do tresillo. Esse procedimento é acompanhado da participação 
do sogo, que executa aqui a parte solista. O solista dobra a parte do companheiro e a coloca em 
especial evidência. Na Figura 10b nota-se como ele primeiramente executa as anacruzes do tresillo 
por dois ciclos, para então passar à execução do padrão total. O tresillo aparece aqui portanto como 
derivação de uma configuração reconhecida em Agbadza como básica. As relações rítmicas estruturais 
dadas pelo padrão original são mantidas.7

  

gankogui

axatse

kagan

kidi

Figura 10a – Música Ewe: Agbadza - ewe (textura instrumental).

gankogui

sogo

(kidi)

gankogui

sogo



Figura 10b – Música Ewe: Agbadza - ewe (excerto da parte solista).

7  Agawu e Nketia mencionam o tresillo sem especificar sua origem. Desta forma, cito aqui um outro exemplo que se 
pensava impossível: o tresillo aparentemente como uma genuína timeline africana. Na peça Sovu, também do repertório ewe, 
o padrão aqui determina o ritmo binário válido para toda a textura instrumental e é executada sem interrupções com o 
timbre estridente da campanha (cf. Avorgbedor, 1987, pp. 6-8). É digno de nota igualmente que o tresillo configura a parte 
do chocalho (axatse) na versão de Gahu apresentada em Ladzekpo (1980, p. 225).
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No caso de Agbadza assistimos à criação e reiteração contígua de uma configuração no curso de 
uma execução. Dou a isso o nome de modelo de periodicidade. Sua pregnância aqui se deve à repetição, 
mas também ao fato de ser executada pelo tambor que possui maior projeção sonora. A parte solista 
simplesmente impõe acusticamente o padrão binário do tresillo sobre a estrutura ternária da peça, 
embora a dança permaneça orientada pelo beat original. Como mencionado, o tresillo está numa relação 
de hemíola com a sequência de beats principais, mas a partir do segundo tempo do ciclo métrico 
de 12/8. Portanto, trata-se, na parte solista, da justaposição de valores de referência distintos que se 
encontram sobrepostos nas partes texturais. 

Nos casos de Ogogo e Kiriboto o tresillo é inserido à textura instrumental também sem exercer a 
função de timeline e associado a versões ritmicamente distintas do standard pattern. No primeiro caso 
repete-se a forma do tresillo na qual o valor de dois pulsos é usado como anacruse. Ela determina ou 
acentua uma base rítmica binária, de metro binário como 2/4 ou 4/4. Por trás disso está a sequência 
correspondente de beats binários, como foi dito anteriormente. Quando a configuração é empregada 
no contexto ternário de Kiriboto (e Gobahun), o valor de dois pulsos perde a característica de anacruse 
e passa a ser metricamente acentuado. Aí é grande a tentação de vê-la como uma construção aditiva (2 
+ 3 + 3), mas que certamente nada tem a ver com a música brasileira ou cubana. Em Kiriboto, a função 
métrica referencial é exercida pelo standard pattern. O tresillo apenas compõe a textura fixa da peça.

Em Gobahun é formada também uma hemíola (na razão 8:3) entre os beats principais e o valor 
rítmico total subjacente ao tresillo (a semibreve). A linha do gan (a campana) deveria por definição 
dotar o solista de algum apoio para criação de estruturas específicas. Isso está expresso na parte solista 
no trecho escolhido: em 131a e 132a (até a primeira articulação dos ciclos seguintes), o solista realiza 
segmentos binários de duração de 4 pulsos, portanto com a mínima como valor subjacente ao tresillo 
e à figura desenvolvida pelo Hunda Ho. Essa figura corrobora portanto a estrutura binária do tresillo. 
Em 132b o executante realiza um deslocamento do acento criando um padrão ternário deslocado. O 
executante suprime um pulso no final do padrão (aditividade) para terminar o segmento de acordo 
com as condições métricas da peça. Este padrão deslocado, habitual em toda a extensão da peça, 
começa exatamente sobre uma articulação do tresillo na parte do gan, que está aí em uma relação de 
deslocamento métrico (fase - não-fase, como na Figura 7). Finalmente, em 133a-b o solista executa 
segmentos comuns que estabelecem uma relação de hemíola com os beats principais na relação simples 
de 3:4.

Retornando ao escopo comparativo deste trabalho: em repertórios latino-americanos, o tresillo é 
um segmento musical com três articulações com o seguinte número de pulsos: 3+3+2. A articulação 
de dois pulsos exerce a função de anacruse. A configuração possui uma divisão binária de pulsos e é 
habitualmente combinada ao tactus em uma organização métrica também binária de tempos (2/4). Nos 
casos africanos aqui indicados, ele pode ser inserido tanto em contexto rítmico binário quanto ternário. 
Em contexto binário ele se organiza internamente de forma comparável à da música latino-americana 
(Ele cumpre a função de timeline aparentemente apenas na peça ewe Sovu, cf. nota 7). Aí, ele é articulado 
duas vezes para a composição de um ciclo métrico de 4 tempos. Em ritmo ternário, os exemplos aqui 
revistos apontam sempre para o uso de tresillo como parte de uma hemíola, na qual ele é articulado 
três vezes na composição do ciclo métrico de 4 tempos (Kiriboto) ou 8 tempos (Gobahun).
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1. En este trabajo propondremos, a través del estudio de la segunda pieza del Opus 5 de A. Webern, 
un modelo de análisis rítmico de ritmos no-métricos o débilmente métricos.

El antecedente más cercano de nuestra tarea es el escrito del compositor y teórico argentino F. 
Kröpfl, Una aproximación al análisis y la composición del ritmo, en el que se reconoce la importancia de 
la estructura de acentos agógicos para estudiar la pieza de Webern antes mencionada, en la que "la 
sensación de métrica (...) es débil".1 Nosotros generalizamos esa idea y al aplicarla a la misma obra hemos 
desarrollado una explicación de esa percepción débil de la estructura métrica y, a la vez, caracterizado 
como no-métrico uno de sus segmentos.

El dispositivo analítico y teórico para realizar nuestra labor es, en esencia, el que Fred Lerdahl y Jackendoff 
(1983) desarrollaron para el estudio de la estructura rítmica. En ese sentido, es una extensión del 
campo de aplicación de su modelo ya que éste, pero también Grovesnor Cooper y Leonard B. Meyer 
(1960), se circunscribió a la música métrica (casi exclusivamente a la música tonal métrica).

Las músicas organizadas métricamente alternan periódicamente pulsos acentuados, los acentos 
métricos, y pulsos débiles; la jerarquía métrica se deriva de esa alternancia fija. En los ritmos no-métricos 
la organización jerárquica no es obvia y si existiera (si no fueran músicas sólo de "superficie") abarcaría a 
lo sumo uno o dos niveles más allá del tactus/subtactus (los asociados con el pulso), luego desaparecería o 
debilitaría sustancialmente. Más alla del tactus, entonces, la estructura de acentos fenoménicos comienza 
a regir en el dominio de la estructura de agrupamientos.

2. En primer lugar, determinamos los dos niveles más salientes del tactus y la estructura de 
agrupamientos de cada uno de los segmentos formales de la pieza. Suponemos que los pulsos que 
conforman el tactus establecen una grilla jerárquica a partir de la cual se puede configurar o no la 
grilla métrica. La importancia relativa de cada uno de los pulsos queda representada por su presencia 
en el siguiente nivel. En niveles más grandes que el tactus, no-métricos o débilmente métricos, aquélla 

1  "Una aproximación al análisis y la composición del ritmo", Revista Lulú 1 (1991, p. 77). Buenos Aires, Fund. Musical de Cam-
era. Versiones del trabajo, hasta donde sabemos nunca publicadas, fueron leídas varios años antes en el Simposio de Análisis 
Musical del 3er Congreso de Musicología organizado por el Instituto Nacional de Musicología  en Buenos Aires (septiembre 
de 1986) y en el Coloquio de "Teoría y Composición" del Departmento de Música de la Universidad de Columbia en Nueva 
York (diciembre de 1988).

Una propuesta de análisis rítmico 
de ritmos no-métricos 
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depende de la acción de los acentos fenoménicos. Los que resultaron más pertinentes fueron: los 
agógicos, debidos a la mayor duración relativa, los originados por saltos interválicos y los dinámicos, por 
el aumento de la intensidad local.

Los estratos texturales no coincidentes en el agrupamiento o en sus acentos son inanalizables en 
este marco analítico (condición reconocida en Lerdahl y Jackendoff, 1983, p. 37). Cuando esta situación 
se presentó, como con la melodía y el ostinato de los cc. 7-9), optamos por concentrar el análisis en el 
estrato textural principal, el más saliente y el que concentra la atención auditiva.2

3. Los resultados del análisis rítmico de la primera sección de la pieza (melodía de la viola hasta el 
c. 4, Ejemplo 1) sugieren una estructura métrica estable a partir del c. 2, pero levemente distinta de la 
escrita por Webern (Ejemplo 2) antes de ese compás. El hecho de que sea posible asignar otro metro al 
pasaje, es decir que se produzca un conflicto métrico, explicaría la débil percepción métrica consignada 
Kröpfl en su artículo. 

En efecto como se puede observar en el esquema, el tercer nivel de pulsos, obtenido a partir de la 
acción de los acentos fenoménicos, es simétrico (cuatro pulsos del tactus de corchea) salvo en el C # 
con calderón, que de todos modos implica un alargamiento de la duración de la figura rítmica. En ese 
sentido, hemos detectado que en varias de las versiones estudiadas (por ejemplo la del Julliard String 
Quartet 3) los ejecutantes duplican el valor escrito con lo cual se tiende a mantener la simetría en torno 
del 2/4 o 4/8. 

La estructura métrica obtenida a partir de los acentos fenoménicos (agógicos, dinámicos y por 
saltos) se desfasa de la original en el compás 1 y su levare, luego sólo sugiere la subdivisión simétrica 
del compás de 4/4.

El otro momento que contradice la simetría métrica es el G (marcado con asterisco) que contiene 
el acento del tercer nivel, que en realidad constituye una síncopa, es decir un conflicto entre el acento 
fenoménico y el acento métrico percibido en el siguiente pulso (atacado a tierra del nuevo compás por 
el acompañamiento del violín II y el violoncello). De este modo la estructura métrica de esa parte del 
fragmento queda confirmada.

El cuarto nivel indica los acentos en los grupos más grandes (los del nivel 2, es decir, los agrupamientos 
de grupos), que, como dijéramos, son el límite perceptivo para las intuiciones acentuales globales en 
esta obra.

Salvo el acento marcado con asterisco, todos los otros coinciden por la acción de la mayor duración 
y dinámica relativas además de ser tomados por salto ascendente. 

2  Es decir, admitimos cierto nivel de estratificación textural. Por otro lado, una aproximación diferente es la que propone el 
modelo de análisis de los flujos de pulsos de John Roeder (1994; 2001).
3 Accesible en https://www.youtube.com/watch?v=ELAKF8ZxDmg . También en la versión del  Varian Fry Quartett (https://
www.youtube.com/watch?v=uORJvJDzSHM). La del Alban Berg Quartett adelanta apenas la entrada del tercer grupo, luego 
del calderón (https://www.youtube.com/watch?v=-X2FB3TEIWI).
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Ejemplo 1 – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 No. 2, primeros compases 
(viola y violoncello).

El resultado de la reescritura del fragmento sin modificar la duración del calderón está esquematizado 
en el Ejemplo 2a. En el 2b. se representa una interpretación habitual del pasaje.

Va.

Ejemplo 2a – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 No. 2, melodía inicial de la 
viola reordenada de acuerdo con los acentos fenoménicos.

Va.

Ejemplo 2b – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 No. 2, segunda versión de 
la melodía inicial de la viola reordenada de acuerdo con los acentos fenoménicos.

Temáticamente, la sección se caracteriza por el salto ascendente con una anacrusa rítmica (valor 
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corto hacia valor largo), al que se le agrega un descenso al final en la cuarta aparición (comienzo del c. 
2) y dos en la quinta (cc. 2-3). 

Como los acentos fenoménicos permitían predecir, el valor largo del motivo coincide con los a tierra 
de los compases  sugeridos por la nueva estructura métrica.

En términos interválicos, el grupo 026 tiene cierta preeminencia, se presenta en las versiones 1, 2 y 
5 del motivo y también en todos los acordes del acompañamiento: como intervalo marco del acorde 
(con la clase interválica 6) en el c. 1 y su levare y en el final del c. 3, y como 026 en el c. 2. 

El acompañamiento, por otro lado, se articula siempre en contratiempos, salvo en el c. 3 en donde lo 
hace sobre el pulso (ayudando a provocar la síncopa ya mencionada).

Por su parte, el violoncello establece un contrapunto sutil con la viola. El diseño A∫–G–C # de su línea 
grave está anticipado por el que se forma entre el primer A∫ y el salto G–C # de la viola, en el comienzo 
del c. 1 y su levare (marcado con líneas punteadas en el Ejemplo 1). En el c. 2 de ese mismo instrumento 
recurre el A∫ justo antes del G del violoncello.  Una relación similar entre ambos se da en el c. 3 y su 
levare con las notas G y C # (Ejemplo 1).

x

w y

z

??

??

Vn. 1

Vn. 2

Va.

Vc.

5

Ejemplo 3 – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 No. 2, cc. 4-7.

4. En B, la sección siguiente, el análisis rítmico es más complejo. En el Ejemplo 3 se muestran un 
nivel de subtactus (porque el pulso se subdividide en semicorcheas) y uno de tactus (la corchea) y 
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luego un tercero, a partir de los acentos fenoménicos, que resulta asimétrico. El primer acento (el E∫ 
en el violoncello, marcado con asterisco, en el c. 4) se debe a la mayor duración relativa, funciona como 
una síncopa al pulso siguiente atacado por la viola (nota D, señalada con la flecha). El segundo, el E∫ 
del violoncello en la octava aguda (señalado con dos asteriscos, en el mismo compás), a la suma de 
la agógica y la dinámica. Configura otra síncopa por la inercia pulsar fijada por el tactus al nivel de la 
corchea, pero como no existe un ataque sobre ese pulso, a diferencia del anterior E∫, no subsiste en el 
tercero sino como a tierra de un nuevo compás en el Ejemplo 4 (es decir, a ese nivel sólo se representan 
los acentos fenoménicos, los métricos simplemente originan compases).

En el Ejemplo 4 se esquematiza lo sugerido por los acentos, un reordenamiento 3+3+2/8 de los 
pulsos del 4/4 escrito.

Ejemplo 4 – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 No. 2, cc. 4-7 del original 
reordenados métricamente de acuerdo con la estructura de acentos fenoménicos.

El final del c. 4 es ambiguo porque el rallentando tiende a disolver la sensación de pulso lo que se 
potenciado por el silencio siguiente en el a tempo (marcado con doble signo de interrogación en el 
Ejemplo 3). Por lo que, en realidad, el primer pulso claro se vuelve a  percibir recién en el ataque del 
violoncello en el c. 5. 

En ese compás, el violín II (octaveado por el violín I) repite el motivo del violoncello en la misma 
posición  dentro del compás (indicado con asterisco), atacando el E∫ también acentuado (agógicamente 
y por intensidad, en menor medida). El próximo acento es el del E, en el final del compás, debido a la 
agógica, el salto y el aumento dinámico.  De este modo queda configurado el mismo esquema 3+3+2/8 
del compás anterior, es decir, la estructura acentual reafirma el paralelismo motívico.

Luego en el c. 6 se introducen los acentos más importantes del fragmento: F en violín II (por agógica 
y dinámica) y E∫ agudo en el violín I (agógica y dinámica), que es la recurrencia del motivo del violoncello 
en el c. 4 pero en fase con el tactus. En el gráfico los agrupamientos superpuestos cuyos límites no 
son coincidentes se representan con líneas de puntos (como ya fue dicho, en principio resultarían 
inanalizables). Los grupos w (el local y el global) deberían extenderse hasta el comienzo del grupo y, 
pero sobre la nota larga E del violín II se articula x en el violín I (que contiene un acento importante 
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como veremos a continuación). A partir de la aparición de x hemos considerado que la nota larga 
de w pasa a conformar el fondo de acompañamiento y como tal resulta secundaria para definir los 
agrupamientos que, como ya fuera dicho, se han basado en el diseño melódico principal. Asimismo, el 
final del grupo x también es el comienzo del y, éste a su vez, incluye al z.

Por último en el c. 7 se repite la síncopa entre el violín II y la viola (con las alturas transpuestas un 
semitono hacia el agudo), para finalizar en la nota E∫ con la que, a la vez, comienza el ostinato que 
caracteriza la siguiente sección.

De acuerdo a como lo hemos descripto el fragmento no es métrico, es decir no presenta el esquema 
isócrono de acentuaciones característico. El acortamiento de la anacrusa del motivo originó el subtactus 
de semicorcheas que es, justamente, el protagonista de los corrimientos acentuales en fase o desfasados 
con el tactus de corcheas.

Por otro lado, el segmento B se caracteriza por la saturación cromática, el grupo interválico típico 
es 012, que se presenta ya en el comienzo entre la viola y el violoncello (en el c. 4: C # y D–E∫ 
respectivamente). El motivo D–E∫ en el violoncello comienza la sección, la articula en el c. 5 (en los 
violines) y participa del final cromático en los cc. 6-7 (D en el violín I, D #–––E–E∫ en el violín II y F–E en la 
viola). En el acompañamiento el semitono es estructural: está presente en el acorde del final del c. 4  y 
en el del comienzo del c. 5 en la viola y el violoncello (0145 y 0167, respectivamente), en la línea más 
grave del violoncello F #–––F, que es imitada hacia el final del c. 6 por el violín II transpuesto (F–E). La breve 
melodía principal de ese mismo instrumento en los cc. 5-6 está construida con el grupo 026 (B∫–E–C 
y C–F #–D) y la imitación semitonal ya mencionada. El nivel transposicional del grupo está determinado, 
en parte al menos, por la complementariedad cromática con el acorde del acompañamiento de la viola 
y el violoncello.

5. La principal característica rítmica de la sección C es que su estructura acentual es tética (al 
contrario de las dos secciones anteriores anacrúsicas), ya con el acento en la primera nota de la melodía 
en el segundo nivel del tactus y luego con los de los dos niveles siguientes en el a tierra del c. 8 (Ejemplo 
5).  Los agrupamientos con acentos al comienzo son relativamente más abiertos y suspensivos que los 
anacrúsicos (grupos con acentos al final).4 De este modo, se establece una disonancia acentual que será 
resuelta en la sección siguiente D, en el final de la pieza.

El desfasaje acentual entre el ostinato y la melodía no fue tomado en cuenta porque, como ya 
dijéramos, resulta inanalizable con este modelo. De todos modos, aquél es evidentemente secundario 
en la jerarquía textural que establece la monodía (del violín I) con acompañamiento (el resto de los 
instrumentos).

Temáticamente este segmento (desde la segunda mitad del c. 7 hasta el comienzo del c. 10) se 
caracteriza por el ostinato de alturas (pero no de ritmos) del violín II, E∫–F, que expresa un contenido 
interválico, la segunda mayor, no prominente hasta este momento aunque derivable de materiales 
anteriores, por ejemplo del final del motivo en la viola en el c. 3 que también contiene la altura F. Éste 

4  La idea es de Cooper y Meyer, op. cit.
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reordenado y transpuesto es el origen de la primera parte del diseño melódico del violín I (c. 7): G–F 
transpuesto e invertido origina el tono ascendente A–B, la clase interválica 1 F–F #, en los extremos 
del motivo de los cc. 2-3, es análoga a la expresada en A–G # (también en los extremos de la primera 
ligadura del violín) y en D #–D (en el c. 8), mientras que la cuarta F #–B (en el c. 3) está citada transpuesta 
en G #–D # (del c. 8). 

(  )

(  ) (  )

Vn. 1

Vn. 2

Ejemplo 5 – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 No. 2, c. 7-10, violines 1 y 2.

Por otro lado, el núcleo interválico 015 (D–A–C # en el c. 8) está imitado en la viola con la tercera 
mayor D–F # (que establece relaciones cromáticas con el ostinato del violín II) y el G del comienzo del 
último segmento en el violín I (c. 9). El final de la sección es un reordenamiento de la cadencia de B, las 
alturas F–E–E∫ del c. 7 aparecen distribuidas entre los violines, a ellas que se les agrega cromáticamente 
el F # del violoncello, también en el c. 9.

6. Por último, el segmento D (a partir del c. 10) reinstaura la estructura anacrúsica estableciendo el 
acento principal del primer gran grupo en el a tierra del c. 12. Ésta es reafirmada en el final de la pieza, 
tambien anacrúsico, por el violín II en el c. 13 (Ejemplo 6).

x

w

Vn. 1

Vn. 2

Ejemplo 6 – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 No. 2, cc. 10-13, 
violines 1 y 2.
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Los grupos w de los cc. 11-12 señalados con líneas de puntos se superponen parcialmente con el 
grupo x. para poder analizarlos, hemos interpretado que éste está incluído en w por la isocronía de 
los ataques. Por lo demás, el fragmento es métrico, la síncopa del c. 10 al 11 (indicada con asterisco) lo 
sugiere claramente.

El acento del comienzo del c. 12 parece contener una jerarquía mucho mayor que los presentes en 
los compases siguientes (así está representado al ser acento de un tercer nivel de agrupamiento), lo cual 
sugiere que estos últimos son una corta extensión en forma de coda.

En términos temáticos D comienza con una cita reordenada de las cadencias de las secciones 
B y C (como se puede observar en el Ejemplo 7, flechas negras y notas con círculos punteados 
respectivamente) al que le sigue el salto de cuarta D #–G # tomado del c. 8 (en altura absoluta, recuadros 
punteados). El acompañamiento es una variación del ostinato en la viola sumado a acordes pedales en 
el violoncello (éstos se extienden hasta la culminación de la obra). El segmento final del violín I (B–C–B∫, 
012) se estructura a partir del grupo análogo de la viola en el c. 3 (C #–D–C, 012) transpuesto. En los 
dos compases finales, el violín II repite el diseño C–B∫ del violín I, luego ese material es elaborado  y con 
ello culmina la pieza.

Vn. 1

Vn. 2

Va.

Vc.

Vn. 1

Vn. 2

Va.

Vc.

Ejemplo 7 – A. Webern, Cinco Movimientos para Cuarteto de Cuerdas Op. 5 no. 2, cc. 7-13.

7. Como ha sido descripto, todas las secciones, salvo C, despliegan una estructura acentual anacrúsica 
en todos los niveles de agrupamientos propuestos. En A las anacrusas son relativamente largas mientras 
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que en B se acortan sensiblemente como parte del proceso de elaboración motívica. En D la anacrusa 
es tan intensa que los dos compases finales parecen una extensión rítmica del acento principal en el a 
tierra del c. 12. 

La sección C además de ser la más contrastante de la pieza, por la presencia del ostinato, construye 
la disonancia acentual (que se resolverá en D) que potencia la oposición temática.

El análisis rítmico basado en la acción de los acentos fenoménicos ha permitido entender pasajes 
métricamente difusos o, directamente, no-métricos. A la vez, ha sugerido matices interesantes en las 
interpretaciones de los evidentemente métricos.

Si bien es difícil establecer una clara jerarquía entre los acentos fenoménicos, el agógico parece tener 
una importancia decisiva una vez que la grilla métrica se debilita.

Desde luego, no pretendimos plantear la necesidad de reescribir la pieza de Webern, tarea innecesaria 
evidentemente, sino explicar su complejidad rítmica. En ese sentido, hemos sostenido analíticamente 
que ésta puede derivarse del conflicto entre la estructura métrica escrita y la acentual derivada de los 
acentos fenoménicos. También sugerimos que la férrea concepción temática organicista de la obra tiene 
su correlato en la estructura rítmica: la anacrusa a nivel motívico es expandida a nivel de las secciones 
de modo de articular la principal oposición formal, anacrúsico-tético, presente en la pieza.
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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).
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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 
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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   
0
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     4   

     6   

     8   

     10   

     12   

 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.
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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).



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

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

187

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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1. Introdução: o parâmetro textural-perceptivo

Dentre as metodologias analíticas atuais, percebe-se que grande parte delas se detém às questões 
de design composicional, atentas à desenvoltura no tratamento dos materiais - em aspectos harmônicos 
e colecionais, estruturais e direcionais, texturais e timbrísticos. Sendo assim, a partir de observações 
referentes à organização composicional de uma obra específica, essa vertente analítica anseia por definir 
escopos abrangentes e eficientes para a interpretação de demais obras. No entanto, poucas vezes são 
apresentadas considerações sobre a relação entre análise e percepção, som e imagética.

Nesse sentido, a obra Contínuo em Mi de Denise Garcia apresenta um manuseio atento ao parâmetro 
textural e perceptivo, em que os padrões de altura e intervalo evoluem gradual e suavemente sob uma 
superfície articulada. Inspirado por análises relacionadas à obra Continuum de György Ligeti, o presente 
artigo tem a intenção de revelar questões referentes à organização textural da obra homônima de 
Denise Garcia, de modo que os pontos aqui tipificados aproximem o processo analítico de uma 
interpretação auditiva. Para tanto, o ponto focal da análise é a textura, observada através de princípios 
advindos de noções como sinais intervalares e fluxo auditivo. 

Dessa forma, imbuir-se de princípios perceptivos e texturais acaba destacando a importância da 
forma no trabalho composicional, pois aprimoram o tratamento do fluxo sonoro. Para demonstrar esta 
importância, verificaram-se as técnicas fundamentais de sinalização e discursividade a partir da noção de 
sinais intervalares, que ressaltam uma resultante perceptiva que, por sua vez, permite gerar parâmetros 
comparativos de designs composicionais. Por fim, a avaliação da textura nesta análise pretende organizar 
a compreensão da obra sem se deixar levar por particularidades próprias da escrita ou exclusivamente 
sonoras (Ferraz, 1990, p. 78).

2. Noções significativas: intertextualidade teórica

Duas noções que contribuem sobremaneira a essa análise são a de estrutura em redes (net-
structure ou Netzstructuren, conforme descrito por Ligeti) e a de estilo meccanico. Ambas as noções 

Processos texturais sobre sinais intervalares e 
fluxo auditivo em CONTÍNUO EM MI de Denise Garcia: 

diálogo e contexto como momento e local
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têm significados próximos, referentes à construção de uma trama textura musical contínua, “de linhas 
finamente tecidas por padrões repetitivos, aplicadas sobre um processo constante e interativo de 
transformação de um ou mais aspectos sobre seus parâmetros, como altura, ritmo, textura, dinâmica ou 
timbre” (Cambouropoulos, 2009, p. 121). Contudo, tal como proposto por Roig-Francolí (1995, p. 244 
apud Cambouropoulos, 2009, p. 122), podemos valer do termo estrutura em rede para descrever os 
processos gerados por padrões, e do termo estilo meccanico para descrever processos repetitivos, em 
seu aspecto rítmico e de altura.

Estas noções teóricas, relacionadas à escrita composicional, evidenciam uma concepção granular de 
composição. A execução de notas em alta velocidade sobre um padrão repetitivo não faz perceber 
o ritmo de cada nota executada, mas sim a resultante da “pulsação que emerge da distribuição de 
notas e da frequência de repetição” (Ligeti, 1983, p. 61). Assim, a escuta passa a perceber estruturas 
internas da textura, devido à sua estaticidade, ou seja, percebem-se parâmetros intervalares, timbrísticos, 
encaminhamento de vozes, a micropolifonia…
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 Figura 1 – Níveis estruturais de percepção para uma análise textural. Da esquerda para a direita, 
amplifica-se o grau de foco da percepção.

2.1. Sinais intervalares: definição e parametrização

A noção de sinais intervalares (interval signals), sendo um dos parâmetros mais internos da percepção, 
pode ser definida como a percepção de classes intervalares que agenciam a escuta e a forma de uma 
obra. A classificação desses sinais varia de acordo com o processo e a função. Processos definem-
se como: preenchimento (filling), acréscimo (accretion) ou deslocamento (shifting), sendo que essas 
três técnicas de “desfoque” (blurring) podem ocorrer combinadas dentro de um único episódio de 
"nebulosidade" (Hick, 1993, p. 174). Já por função, classificam-se: intervalos de contorno (boundary intervals), 
os quais definem regiões a serem preenchidas ou particionadas; intervalos de partição (partition intervals), 
que delimitam os limites de menor escala no interior de intervalos com contorno maiores; intervalos 
de projeção (projection intervals), que definem transposições da ocorrência de uma ideia para outra; 
e intervalos de desfoque (blur intervals), os quais surgem durante os processos de preenchimento e 
acréscimo - bem como de modulações – isolados da malha textural perceptiva (Hick, 1993, p. 174 apud 
Cambouropoulos, 2009, p. 123).
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2.2. Textura: parâmetros analíticos e metodológicos

Em um nível mais amplo de percepção, a partir do momento em que se abriu a possibilidade da 
textura tornar-se o principal foco de obras musicais, no início do século XX, ela ganhou significados e 
aplicações estendidas no processo composicional. Para a análise desse repertório, inicialmente, a teoria 
se valeu de noções imagéticas e/ou sinestésicas, como por exemplo, rugosa, lisa, densa, rarefeita etc., ou 
seja, definições que se referem à superfície da textura percebida gestalticamente, sem se atentar às suas 
componentes, que são os elementos mais importante para sua análise enquanto material composicional 
(Ferraz, 1990, p. 68).

A textura refere-se, portanto, à resultante vertical e horizontal de uma estrutura musical, sendo “a 
sensação gestáltica produzida pela configuração e pelo dinamismo dos elementos sonoros presentes 
num determinado fluxo” (Ferraz, 1990, p. 72). Logo, dentro do contexto composicional, a textura não 
é apenas descritiva, mas também parametrizada, ao passo que suas constituintes são engenhosamente 
moldadas pelo compositor. Ademais, a permeabilidade da textura e a percepção de mudanças texturais 
permite tratá-la como um objeto agenciador do discurso musical (fluxo sonoro), e não apenas como 
uma consequência.

Segundo Ferraz (1990, p. 73), a análise paramétrica da textura envolve duas concepções: a existência 
de parâmetros elementares (som ou nota) e de parâmetros complexos (que resulta do amálgama dos 
parâmetros elementares). Assim, é a interatividade destes parâmetros no todo textural que determina a 
permeabilidade e variedade da textura. Desta afirmação extraem-se mais dois parâmetros: o parâmetro 
permeável e o parâmetro de permeabilidade variável. O primeiro é aquele em que qualquer alteração 
da componente textural modifica a resultante sonora gestáltica da textura. Já o segundo demonstra ser 
contextual, dependendo do grau de alteração e das relações de permeabilidade das componentes para 
com a malha textural construída.

Este grau de permeabilidade de um parâmetro na textura está ligado a cada elemento que compõe 
o complexo sonoro, podendo ser especificado por sub-parâmetros de: densidade (relacionados ao 
número de eventos/extratos de uma textura), superfície (configuração resultantes das vozes externas 
da textura) e encadeamento (grau de continuidade e descontinuidade na textura musical – ver Ferraz, 
1990, pp. 73-74). Como exemplo, a alteração de altura e/ou intensidade (dinâmica) não interfere na 
conformidade global da textura, podendo permanecer semelhante, mesmo com alto grau de variação. 
Contudo, alterações das componentes no aspecto duração, modificam o aspecto horizontal de 
densidade textural.

2.3. Fluxo auditivo: organização de princípios perceptivos

A aproximação perceptiva à noção de grãos, que surge junto da ideia de uma síntese granular, 
modifica a maneira de escuta de obras das últimas décadas. A síntese granular baseia-se na criação de 
uma sucessão rápida de grãos muito curtos que dão origem a massas sonoras as quais, em evolução, 
são percebidas não como a justaposição de sons muito curtos, mas sim como um contínuo sonoro. 
Compreender esse processo é indispensável para a interpretação da obra Contínuo em Mi de Denise 
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Garcia, tendo em vista que as notas em alta velocidade, somadas ao uso do pedal de sustentação, geram 
uma “continuidade aparente”, devido à diluição dos ataques ao piano, interpretada auditivamente como 
um som único e não articulado.

Tomamos licença para utilizar a frase de Emilios Cambouropoulos, em relação ao Continuum de 
Ligeti, para explicar a obra de Denise Garcia, podendo ser interpretada como

(...) uma peça baseada na síntese granular. O ouvinte percebe gradualmente a 
densificação e rarefação [da textura], se obscurecendo e esclarecendo, evoluindo 
para uma faixa mais estreita ou mais ampla, movendo-se dinamicamente em 
registros mais altos ou mais baixos, que se tornam mais regulares ou mais 
caóticos. Essas mudanças graduais dependem da organização destes pequenos 
grãos sonoros em eventos sonoros maiores. (Cambouropoulos, 2009, p. 123).

A capacidade humana de detectar mudanças é muito sofisticada, principalmente pela observação de 
similaridade e diferença, um tópico muito discutido através da noção de agrupamentos gestalticos (Shepard, 
1999).  Esta noção heurística afirma que os objetos são agrupados devido a: proximidade (espacial ou 
temporal), similaridade (de aparência, forma e assim por diante), simetria (já que não aparecem entre 
objetos não relacionados), boa continuação (objetos que parecem estabelecer uma continuidade entre 
si) e destino comum (que se movem juntos ou que convergem, por exemplo – ver Cambouropoulos, 
2009, p. 124). Logo, a partir desta interpretação se inserem princípios relacionados a fluxo auditivo, o qual 
pode ser entendido a partir da interpretação da música por seu receptor: o ouvinte.

Em resumo, o fluxo auditivo atua através da integração e segregação dos eventos sonoros por 
meio de um julgamento de coerência entre os objetos musicais. Este julgamento é interpretado pela 
avaliação vertical ou horizontal de uma textura musical. Verticalmente, julgam-se os eventos através da 
sincronicidade de ataques (onset synchrony), de sua fusão tonal (Tonal Fusion) e da co-modulação entre 
altura (pitch co-modulation). Já horizontalmente, são validados por sua continuidade temporal (temporal 
continuity) e pela proximidade frequencial (pitch proximity).1 Logo, sob o viés perceptivo, ambas as 
visualizações atuam juntas, construindo, assim, a malha imagética e interpretativa da obra que é posta à 
apreciação dos ouvintes.

3. Percepção formal: apreciação gestáltica da forma

Para o Contínuo em Mi, a forma geral da obra pode ser representada graficamente como um diagrama 
bidimensional. Esse gráfico possui um eixo de tempo (eixo x) e outro de altura (eixo y), com barras pretas 
indicando padrões mecânicos (continuum) e barras sombreadas indicando tons sustentados (Gráfico 1). 
O que se depreende da análise visual do gráfico é a estruturação de um contorno formal descendente 
(do agudo ao grave), em um âmbito de C #6-E0. Desta afirmação, pôde-se delimitar visual e intuitivamente 
seções formais da obra. Posto que tais análises preliminares baseiam-se também em princípios gestálticos, a 
figura explicita seu contorno geral. Em parâmetros de textura, densidade e duração, esse contorno geral faz 
seccionar o que é similar do que é diferente, o simétrico do assimétrico, o denso do rarefeito.

1  Para explicações sobre proximidade temporal e proximidade frequencial, cf. Van Noorden (1975).
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Figura 2 – Garcia, Continuo em Mi: estrutura de alturas da obra em representação esquemática (preto: 
padrão-mecânico; cinza: sustentado; eixo x: tempo; eixo y: altura).

Observando a Figura 2, pode-se definir quatro seções analíticas com características distintas (Figura 
3), tanto em sua configuração intervalar quanto textural.

A Seção I (comp. 1-18), configura-se em uma textura inicial a quatro vozes, que aos poucos se adensa. 
Percebe-se, pela análise do gráfico, que as vozes ampliam a tessitura de maneira parcimoniosa e quase 
simétrica. Tanto a movimentação quanto o adensamento das vozes corroboram a abrupta estratificação 
textural no compasso 19, que dilui a textura. A voz única, sobre a altura Mi4, demarca o início de uma 
nova seção, devido ao contraste, a intercorrência do diferente (Ferraz, 1998) no fluxo sonoro.

A Seção II (comp. 19-36) é caracterizada também pelo adensamento textural, mas realizado agora 
de maneira mais abrupta. Partindo de uma única voz (comp. 19-20) e passando a quatro vozes (comp. 
21-22), rapidamente atinge a polifonia máxima de sete vozes e a mantém intensamente até o compasso 
29. Incidências de diminuição na quantidade de vozes e menor intensidade dinâmica provocam uma 
gradual rarefação na densidade até o momento em que há um deslocamento da textura para a região 
média do piano, no compasso 37. Novamente pela mudança das características de escuta, demarca-se 
uma nova seção. Comparando as duas primeiras seções, pode-se notar que possuem configurações 
de contorno muito semelhantes, porém invertidas. Enquanto a primeira parte de um bloco fixo ao 
adensamento, a segunda rapidamente se adensa e se rarefaz. 

Já a Seção III (comp. 37-53) caracteriza-se por uma camada fixa sobre o tetracorde de Am7 com 
adição de notas longas, perceptivamente segregadas em uma nova camada de escuta (uma textura em 
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multiníveis,2 formada por uma camada monofônica sobre uma camada em fluxo3).  Por similaridade e boa 

continuação, esta linha monofônica constitui um contorno melódico, agregando alturas que configuram 
uma escala diatônica, de Mi menor. Delimita-se uma seção transitória nos compasso 54-61, caracterizada 
pela insistência na altura Mi2 em que se repousa a “frase”.

C1

C2

C3

C4

C5

I II III IV

 Figura 3 – Garcia, Continuo em Mi: estrutura de alturas da obra em representação esquemática e 
resultado visual-analítico formal.                                                                           

Por fim, a Seção IV (comp. 62-99) configura-se como uma espécie de coda, reiterando, na região 
grave, grande parte das configurações de altura utilizadas durante a peça. Delineando um contorno 
descendente até o Mi grave do piano, é evidente o processo de diluição aplicado à seção que guia o 
discurso musical para o encerramento da obra.

4. Análise estrutural perceptiva

A partir da definição destas quatro seções, analisou-se cada uma das configurações texturais mais 
profundamente, com a intenção de desvelar a organização discursiva e harmônica de cada uma delas, 
em particular. ou seja, a obra se desdobra sobre a veloz repetição das alturas selecionadas, típica do estilo 

meccanico. Assim, esta insistente repetição cria a percepção de uma bruma textural (Cambouropoulos, 
2009) que se transforma, principalmente, em seu aspecto intervalar. Logo, o desenvolvimento dessa 

2  Cf.  Koska, 2018, p. 231
3  Cf. Smalley, 1986, pp. 71-72
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estrutura em rede revela diferentes modalidades de percepção, decorrentes do tipo de modificação 
realizado sobre a textura que é, como um todo, uma massa sonora homogênea. Tais modificações 
ressaltam ora a textura como um todo, ora seus elementos individuais (altura, intervalo), de modo que 
percepções de camadas internas da estrutura interpolam-se as visões do todo. 

Tais definições analítico-perceptivas valem-se das discussões gestálticas anteriores, podendo-se, 
agora, atentar exclusivamente à observação da percepção como um agenciador formal. A coerência do 
discurso é extraída também da evolução harmônica da obra, bem como do encaminhamento das vozes, 
aspectos estes que agregam e corroboram para uma análise estrutural-perceptiva. Vale dizer que essa 
confluência de enfoques é coerente com questões expressas pela compositora na bula de sua partitura 
(Mensagem ao Performer):

Queria aproveitar esta oportunidade para dar algumas dicas de como sonhei 
o som já que a notação musical é uma ferramenta tão precária para expressar 
o fluxo sonoro. Pensei essa música como um único material textural que é 
esculpido no tempo (...), mas [que] mesmo assim continua sendo o mesmo 
material. Queria que soasse como uma levíssima textura com cada som 
amalgamado no conjunto. (Garcia, 2011, p. 1, grifos nossos).

4.1. Seção I: densificação e rarefação textural

Nos oito compassos iniciais (Figura 4) observa-se o estabelecimento de uma sonoridade fixa na 
bruma textural, configurada sobre um tetracorde quartal (4-23, {1, 3, 6, 8}). O intervalo de 2M impregna 
a audição deste trecho. Assim, em primeira instância, o tetracorde atua como um intervalo de contorno, 
definindo uma camada de audição que pode ser preenchida ou particionada. No caso, a adição de 
novos elementos, nos compassos 2 e 5, gera a partição da percepção textural, criando uma segunda 
camada de escuta, segregada do tetracorde. 

Processos:

Tipos: Intervalo
de Contorno

Intervalo de Desfoque Reiteração 
da sonoridade

Intervalo
de Desfoque

Partição da Escuta
(tricordes)

Reiteração
da sonoridade

Adição Deslocamento

Figura 4 – Garcia, Continuo em Mi: análise e redução de execução (c. 1-8).
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No compasso 7, o deslocamento em movimento paralelo do tricorde inferior torna-o um objeto 
segregado da malha textural, em relação ao tricorde superior. Esse fenômeno é assegurado pelo princípio 
de co-modulação entre alturas,4 viabilizando assim a existência de um bloco acordal formado por duas 
camadas distintas de sonoridade, no caso de dois tricordes, cujo movimento é conduzido pelas vozes 
extremas. Interpretativamente, o performer deve atentar-se a tais questões analítico-perceptivas, bem 
como à condução melódica suscitada nos extremos das vozes (que delineiam excertos diatônicos em 
movimento contrário), para uma melhor condução frasal do excerto.

A partir do compasso 9 (Figura 5), a configuração intervalar ainda é caracterizada pela sonoridade de 
2M que agencia a trama contrapontística até o compasso 18. Nestes compassos, a densidade textural 
é fixa sobre dois tetracordes, contendo 8 vozes de polifonia, sem que haja adição de notas à textura. 
Para uma melhor análise processual da composição, vale observar o encadeamento em cada um dos 
tetracordes sugeridos pela divisão das pautas

Quartal

Deslocamento Subtração

9

Figura 5 – Garcia, Continuo em Mi: análise e redução de execução (c. 9-18).

Na pauta superior, o tetracorde inicial contém a mesma identidade intervalar do tetracorde inicial da 
obra; apresenta-se, porém, transposto e invertido (em termos de CCA: 5 conjunto 4-23, T2I do conjunto 
original). Já na pauta inferior, o tetracorde inicial se configura por um intervalo de 2M (Fá4-Sol4), que 
será deslocado, sobreposto por um intervalo de 3M (Si4-Ré5), estático até o compasso 13, no qual será 
transposto.

Logo, uma característica composicional desse excerto está no deslocamento das componentes 
intervalares dos tetracordes iniciais, de modo que a escuta perceba a mudança de posição das 
componentes, especialmente da 2M, um importante sinal intervalar. 

No compasso 11, o tetracorde inicial superior é modificado, mantendo um intervalo interno de 2M, 
dentro do contorno de uma 6M. No compasso 13, essa configuração é transposta descendentemente, 
mantendo as características intervalares. Desta distribuição das alturas (voicing), pode-se notar um 
“passeio” da 2M nas regiões do tetracorde, como se fosse invertido. Tal fato modifica a percepção deste 

4  O princípio de co-modulação entre alturas (pitch co-modulation principle) refere-se à união perceptiva de alturas si-
multâneas, sendo incentivada quando os encaminhamentos são correlacionados (Huron, 2001, p. 31).
5  Tradução do termo em inglês pitch-class set (pc-set) para conjunto de classes de altura com abreviação para CCA. Solução 
adotada por Paulo de Tarso Salles (Salles, 2016, p. 119).
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sinal intervalar, adicionando rugosidade e embaçamento à textura. 

Na pauta inferior o intervalo de 3a estático age como um intervalo de projeção, pois, devido à 
insistência e permanência dessa configuração intervalar, inaugura a sonoridade do tetracorde formado 
somente pela sobreposição de 3as, atingido no compasso 14. Por fim, após o deslocamento de ambos 
os tetracordes no compasso 13, estes se diluem até o compasso 18, encerrando a seção sobre acorde 
de Mi Maior com sexta.

4.2. Seção II: processo centrífugo-centrípeto sobre centro estático

Nesta seção analisou-se a formação de tricordes em torno de um centro fixo (Figura 6), o Mi4. 
Sendo assim, perceptivamente se definem três camadas de escuta: uma é o contínuo da altura fixa, as 
duas outras são formadas por tricordes que orbitam ao redor do centro estático.

4j 4j

Preenchimento Deslocamento e Rarefação

Transição

19

33

Figura 6 – Garcia, Continuo em Mi: redução da execução (c. 19-36).

Devido à insistência na altura Mi4, repetida mecanicamente, este centro perpassa toda a seção como 
uma camada independente de percepção, definindo uma camada referencial de audição (intervalar de 

partição). Desse modo, os tricordes se aglomeram ao seu redor, por adição e preenchimento, movendo-
se quase simetricamente. Através das reduções da partitura, demonstra-se a manipulação de rugosidade 
da textura devido ao encadeamento das vozes, que ocorre de maneira centrípeta (Smalley, 1986, p. 76), 
em que as notas dos tricordes vão se encaminhando em direção ao centro (Mi4). Ou seja, cada vez mais 
se tem a sensação de cluster, entidade rugosa em si.

Analisando processualmente esse excerto, os compassos iniciais (19-20) servem para o 
estabelecimento da sonoridade do centro Mi4. Nos compassos seguintes (21-22), adiciona-se um sinal 
intervalar de quarta (Ré4-Sol4), definindo uma região em torno do centro. Logo, é a partir desse 
momento que a escuta atua em duas camadas: uma destinada à percepção do contínuo da altura Mi4, 
a outra sobre o intervalo de quarta (que será segregado em elementos posicionados acima e abaixo, 
mais agudos ou graves, em relação ao centro). 
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Assim, os processos de preenchimento e deslocamento no compasso 23 são o ponto chave na divisão 
da escuta em três camadas. Correlatos a uma ação centrípeta, os tricordes vão se “fechando” em 
direção ao centro, diluindo-se aos poucos até a formação de um novo intervalo de quarta (C #4-F #4) 
no compasso 31. Esse intervalo de quarta é individualmente especial, pois resgata o importante sinal 
intervalar desta seção, sinalizando pontos de apoio para a escuta.

A partir do compasso 33, definem-se dois tetracordes que, agora, englobam a nota fixa. Nesse caso, 
a escuta funde a percepção das três camadas até o compasso 36. Tal ocorrência gera um embaçamento 
perceptivo, criando uma nova e única massa sonora, processo este que contribui especialmente para um 
trabalho debruçado sobre características harmônicas da seção.

Por fim, com a mudança de registro dos acordes para uma região mais grave do piano culmina na 
quebra de fluxo sonoro, que inaugura uma nova seção da obra.

4.3. Seção III: melodia acompanhada e escuta pelo estático

A Seção III (Figura 7) tem como característica o contorno definido por uma linha melódica sobre 
notas longas, sustentadas. Os dois primeiros compassos da seção definem a primeira camada de escuta, 
preenchida por um acorde Am7, estático em grande parte da seção. A partir do compasso 40, a 
compositora insere notas longas em dinâmica mais intensa ( µƒ ), criando uma nova camada de caráter 
lírico. Esta linha melódica inicia-se no A3 e sempre realizará um movimento de quinta descendente 
seguido por terça ascendente, de modo que a melodia diatônica percebida vai completando aos poucos 
uma escala de Mi menor: A3 - D3 - F #3 - B2 - D3 - G2 - B2 - F #2 - E2.
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Figura 7 – Garcia, Continuo em Mi: redução da execução (c. 37-61).
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Repousando na altura E2, a compositora insiste na nota por mais 8 compassos, podendo atentar-se 
àquela outra camada, a acordal. Apesar de estática durante toda a seção, ela é o elemento que garante 
singularidade a cada nova nota da camada melódica, relevando as mudanças harmônicas decorrentes 
da fusão sonora propiciada pela proximidade entre as alturas. Logo, a percepção é conduzida pela 
verificação melódica e pela fusão harmônica/tonal da seção.

4.4. Seção IV: melodia acompanhada e escuta pelo estático

A Seção IV (Figura 8) tem como característica um trabalho de contorno, debruçado no tratamento 
processual da harmonia. Em outras palavras, a modificação da “cor harmônica” através de encadeamentos 
parcimoniosos, brinca com a verificação de proximidade e semelhança entre os elementos dos acordes, 
trazendo interesse na percepção de mudanças mais sutis na rugosidade de cada bloco acordal. Sendo 
assim, os sinais intervalares vão delineando um perfil decorrente do encaminhamento de vozes, 
relembrando também o sinal intervalar de 2M como um elemento impregnante na organização auditiva 
da obra.

Figura 8 – Garcia, Continuo em Mi: redução da execução (c. 62-99).

5. Processo harmônico: organização formal-intervalar

Uma análise perceptiva revela-se especialmente eficiente para a elaboração de gráficos com reduções, 
permitindo demonstrar, de maneira guiada, pontos relevantes durante a execução de uma obra, sem 
se deixar levar por eventos pontuais. Dois tipos de reduções servem como síntese da análise realizada. 
Os dois exemplos estão a seguir : o primeiro (Figura 9), em que se demonstra uma organização geral 
dos contornos de alturas da peça (vozes condutoras); e um segundo (Figura 10), menos abrangente, 
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que além de informações referentes à condução de vozes também tipifica os processos composicionais 
observados na análise da composição.

I II

(   )

III IV

Figura 9 – Garcia, Continuo em Mi:  contorno das vozes que conduzem o movimento geral da obra.

6. Sucessão harmônica: generalização dos conjuntos

Após a discussão de caráter perceptivo, este trabalho agora se volta às questões de identidade 
intervalar, que é generalizada pela escuta e por questões relacionadas à percepção de rugosidades. 
Nesse sentido, a aplicação da Teoria dos Conjuntos apresentou resultados bastante eficientes para uma 
elucidação de um modelo estrutural e de desenvolvimento dos eventos através da similaridade de 
objetos na obra. 

Sendo assim, para a modelização da composição a partir da Teoria dos Conjuntos, utilizou-se 
especialmente a noção de PCORD (Coelho de Souza, 2018), com o intuito de demonstrar a similaridade 
entres os conjuntos utilizados, bem como sua evolução dentro da obra por meio deste aspecto.

7. Sobre a noção PCORD: definição, histórico e implicações

Em seu artigo Harmonic Perception and Voice Leading Spaces of Set Classes Related by Unordered 

Interval Classes (2018), Rodolfo Coelho de Souza expõe uma ferramenta para análise de Classes de 
Intervalos Não-Ordenados que se denomina PCORD. O artigo relacionado mostrou aplicabilidade 
neste trabalho por tratar da Percepção Harmônica destes conjuntos, além de apresentar uma rede de 
transformações em Espaços Parcimoniosos de Classes de Conjunto. 
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Figura 10 – Garcia, Continuo em Mi: organização formal por sinais intervalares.

O PCORD pode ser definido como uma forma primária da cadeia de intervalos das classes de 
conjuntos Forte, de modo que relações entre essas classes revelam similaridades estruturais entre 
diferentes classes de conjuntos. Além disso, pode-se traçar aspectos de semelhanças, medidas através 
do conteúdo de tricordes. As relações PCORD ganham certa relevância também pelo fato de 
serem similares às relações Z, porém mais abrangentes, possibilitando seu uso como uma ferramenta 
composicional para engendrar direcionalidade harmônica em progressões atonais (Coelho de Souza, 
2018, p. 47).
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Apenas para efeito de melhor compreensão da noção PCORD, utilizo do mesmo exemplo 
apresentado pelo autor em seu artigo:

Para um conjunto A = {E∫, D, F#, A, G} = {3, 2, 6, 9, 7}. 

Examinando a distância intervalar entres os componentes deste CCA,  
temos: [[1 4 3 2]]. 

Tal qual definido por Soderberg (1995, p. 80), essa "ordenação circular compacta" define a relação 
CORD. Essa relação CORD determina uma "ordem normal" dos intervalos de um conjunto em relação 
aos componentes, apresentando diálogos com trabalhos anteriores, como à "sucessão de intervalos" de 
Robert Morris (1987), a "ordem interválica" de Howard Hanson (1960), como também com o próprio 
vetor intervalar definido e aplicado por Allen Forte (1973). 

Contudo, percebe-se que a sucessão de intervalos da forma primária de um conjunto não coincide, 
necessariamente, com a sucessão de intervalos do conjunto original definido pelo CORD. Portanto, 
PCORDs são formadas pelas sequências de intervalos não ordenadas das classes de conjuntos. Todas 
as classes definidas, cuja forma primária pode ser gerada pela reordenação dos intervalos de um vetor 
PCORD, pertencem à mesma classe PCORD. Logo, o PCORD pode ser considerado uma classe e um 
vetor. Para efeito de elucidação, comparando as aplicações CORD e PCORD com o exemplo inicial 
temos: 

Para um conjunto  (A) = {E∫, D, F#, A, G} = {3, 2, 6, 9, 7}.  
    Normal = [2,3,6,7,9] Primária = (01457)  
    Vetor Intervalar = Œ212221� 
 
Temos:  CORD (A) = [[1 3 1 2]]  e  PCORD (A) = ((1123)).6

Como desenvolvido por Coelho de Souza, os valores PCORD permitiram a criação de uma 
“taxonomia geral de relações de CCA x PCORD, relacionando todas as 66 PCORDs com as 208 
classes de conjuntos (para cardinalidades 3 a 9)”. A partir dessa taxonomia, permitiu-se também validar 
encaminhamento de vozes de maneira parcimoniosa entre classes de altura definidas em espaços 
PCORD (Coelho de Souza, 2018, p. 54).

8. Da catalogação de conjuntos: desdobramentos teóricos 

Ciente da complexa trama teórica de aplicação analítica, foram realizados alguns passos metodológicos, 
possibilitando a comparação entre CCAs PCORD na Teoria de Conjuntos. O primeiro passo foi a 
catalogação de todos os CCAs presentes na obra, de maneira a visualizar sua recorrência de conjuntos 
(Tabelas 1a e 1b). Considerou-se conjuntos de cardinalidade 3 a 7, anotando também, de forma 
ordenada: a) Número Forte; b) Conjunto; c) Forma Primária; d) Transposição; e) Vetor Intervalar ; f) 
Relação PCORD.

6  A relação CORD será demarcada por colchetes duplos e a relação PCORD por parênteses duplos.
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Tabela 1a – Garcia, Continuo em Mi: sumário de catalogação da ocorrência de CCAs. a) Número 
Forte; b) Conjunto; c) Forma Primária; d) Transposição; e) Vetor Intervalar ; f) Relação PCORD.

a b c d e f

3-2 {4,6,7} (013) T7I Œ111000� ((12))

3-7A {11,1,4} (025) T11 Œ011010� ((23))

3-7A {11,1,4} (025) T11 Œ011010� ((23))

3-7A {11,1,4} (025) T4I Œ011010� ((23))

3-7A {2,4,7} (025) T2 Œ011010� ((23))

3-7B {1,4,6} (035) T6I Œ011010� ((23))

3-9 {9,11,4} (027) T9 Œ010020� ((25))

3-12 {0,4,8} (048) Œ000300� ((44))

4-10 {4,6,7,9} (0235) T4 Œ122010� ((122))

4-13 {10,11,1,4} (0136) T10 Œ112011� ((123))

4-14 {9,11,0,4} (0237) T9 Œ111120� ((124))

4-20 {1,2,6,9} (0158) T1 Œ101220� ((134))

4-22A {4,6,8,11} (0247) T4 Œ021120� ((223))

4-22B {11,2,4,6} (0357) T11 Œ021120� ((223))

4-22B {4,7,9,11} (0357) T3I Œ021120� ((223))

4-22B {4,7,9,11} (0357) T4 Œ021120� ((223))

4-23 {1,3,6,8} (0257) T1 Œ021030� ((223))

4-23 {1,3,6,8} (0257) T1 Œ021030� ((223))

4-23 {1,3,6,8} (0257) T1 Œ021030� ((223))

4-23 {2,4,7,9} (0257) T2 Œ021030� ((223))

4-23 {2,4,7,9} (0257) T2 Œ021030� ((223))

4-23 {4,6,9,11} (0257) T4 Œ021030� ((223))

4-23 {6,8,11,1} (0257) T6 Œ021030� ((223))

4-23 {9,11,2,4} (0257) T9 Œ021030� ((223))

4-23 {9,11,2,4} (0257) T9 Œ021030� ((223))

4-24 {11,1,3,7} (0248) T3I Œ020301� ((224))

4-24 {8,10,0,4} (0248) T8 Œ020301� ((224))

4-24 {8,10,0,4} (0248) T8I Œ020301� ((224))

4-26 {4,7,9,0} (0358) T4 Œ012120� ((233))

4-26 {4,7,9,0} (0358) T4 Œ012120� ((233))

4-26 {4,7,9,0} (0358) T4 Œ012120� ((233))

4-26 {8,11,1,4} (0358) T8 Œ012120� ((233))

4-26 {8,11,1,4} (0358) T8 Œ012120� ((233))
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Tabela 1b – Garcia, Continuo em Mi: sumário de catalogação da ocorrência de CCAs (cont.). a) 
Número Forte; b) Conjunto; c) Forma Primária; d) Transposição; e) Vetor Intervalar ; f) Relação 

PCORD.

a b c d e f

4-26 {8,11,1,4} (0358) T8 Œ012120� ((233))

4-27A {11,1,4,7} (0258) T11 Œ012111� ((233))

4-27A {8,10,1,4} (0258) T8 Œ012111� ((233))

4-27B {10,1,4,6} (0368) T6I Œ012111� ((233))

4-27B {11,2,5,7} (0368) T11 Œ012111� ((233))

5-25 {4,6,7,9,0} (02358) T4 Œ123121� ((1223))

5-25 {4,6,7,9,0} (02358) T4 Œ123121� ((1223))

5-27 {1,4,6,8,9} (01358) T9I Œ122230� ((1223))

5-27 {1,4,6,8,9} (01358) T9I Œ122230� ((1223))

5-27 {1,4,6,8,9} (01358) T9I Œ122230� ((1223))

5-27 {4,7,9,11,0} (01358) Œ122230� ((1223))

5-27 {4,7,9,11,0} (01358) T0I Œ122230� ((1223))

5-27 {6,9,11,1,2} (01358) T2I Œ122230� ((1223))

5-28B {6,8,11,0,2} (02568) T2I Œ122212� ((1223))

5-29 {11,1,4,6,7} (01368) Œ122131� ((1223))

5-29 {11,1,4,6,7} (01368) T71 Œ122131� ((1223))

5-35 {2,4,6,9,11} (02479) T2 Œ032140� ((2223))

5-35 {4,6,8,11,1} (02479) T4 Œ032140� ((2223))

5-35 {4,6,8,11,1} (02479) T4 Œ032140� ((2223))

5-35 {7,9,11,2,4} (02479) Œ032140� ((2223))

5-35 {7,9,11,2,4} (02479) T7 Œ032140� ((2223))

5-35 {7,9,11,2,4} (02479) T7 Œ032140� ((2223))

5-35 {7,9,11,2,4} (02479) T7 Œ032140� ((2223))

5-35 {9,11,1,4,6} (02479) T9 Œ032140� ((2223))

5-Z37 {8,11,0,1,4} (03458) Œ212320� ((1133))

6-22 {4,6,8,10,11,0} (012468) Œ241422� ((11222))

6-32 {6,8,10,11,1,3} (024579) T6 Œ143250� ((12222))

6-33A {6,8,9,11,1,3} (023579) T6 Œ143241� ((12222))

7-16 {7,8,10,11,0,1,4} (0123569) Œ435432� ((111123))

7-19 {5,6,7,8,11,1,2} (0123679) Œ434343� ((111123))

7-25 {4,6,7,9,10,11,1} (0234679) Œ345342� ((111222))

7-32 {10,11,1,3,4,6,7} (0134689) Œ335442� ((111222))

7-24 {10,11,1,2,4,6,8} (013468A) Œ254442� ((112222))
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Após essa primeira catalogação, relacionou-se todos os conjuntos obtidos, de acordo com seu valor 
respectivo de PCORD. Em uma tabela (Tabela 2), alinhou-se aqueles que possuem mesma cardinalidade 
e, da esquerda para a direita, verifica-se o grau de proximidade, o grau de encaminhamento parcimonioso, 
bem como a rugosidade intervalar do valor PCORD.

Seguindo as fases de catalogação, classificou-se (Tabela 3) cada um dos valores PCORD, de acordo 
com seu conteúdo harmônico, em tricordes componentes: seu DNA-PCORD. Em outras palavras, a 
partir de seus subconjuntos tricordais, definiu-se identidades intervalares de cada conjunto PCORD. 
Essa prática dialoga muito com a classificação de Gêneros realizado por Forte. Tal como explicado pelo 
autor:

A natureza especial dos tricordes pode ser verificada da relação entre PCORDs 
e set classes. Já apontamos que, com relação à PCORD, os tricordes são únicos. 
Um tricorde não tem uma relação estrutural Z ou PCORD com qualquer 
outro tricorde. (...) Portanto, nossa observação reforça a premissa de bloco de 
construção de gêneros de Forte (Coelho de Souza, 2018, p. 75).

Por fim, uma última tipificação foi realizada para verificar a parcimônia entre classes definidas em 
Espaços PCORD. Uma teoria de parcimônia no encaminhamento de vozes para classes PCORD produz 
algumas diferenças interessantes da visão derivada das classes definidas. No gráfico (Figura 12), em cada 
linha verifica-se que a soma dos intervalos de cada PCORD é a mesma, de maneira que conjuntos 
com cardinalidades diferentes podem ser comparados. Por outro lado, movimentando-se pelas colunas, 
eleva-se o grau de rugosidade intervalar do conteúdo PCORD. Retângulos em negrito expressam que 
o PCORD incluído pode gerar outros conjuntos parcimoniosos por permutação interna de elementos. 
Atentamos ao fato desse exemplo estender a bibliografia vigente, constituindo um recurso original para 
esta teoria.

 Tabela 2 – Garcia, Continuo em Mi:  tabela de catalogação da ocorrência de CCA em termos de 
PCORD.

((PCORD)) 
PC-SET 

(NORMAL)

((122)) 
4-10 

(0235)

((123)) 
4-13 

(0235)

((223)) 
4-14 

(0235)

((134)) 
4-20 

(0235)

((223)) 
4-22 

(0235)

((223)) 
4-23 

(0235)

((224)) 
4-24 

(0235)

((233)) 
4-26 

(0235)

((233)) 
4-27 

(0235)

((1223)) 
5-25 

(0235)

((1223)) 
5-27 

(0235)

((1223)) 
5-28 

(0235)

((1223)) 
5-29 

(0235)

((2223)) 
5-35 

(0235)

((1133)) 
5-z37 
(0235)

((11222)) 
6-22 

(012468)

((12222)) 
6-32 

(024579)

((12222)) 
6-33 

(023579)
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Tabela 3 – Garcia, Continuo em Mi:  tabela de verificação harmônica do conteúdo tricordal PCORD e 
CCA.

v Type

Set- Class

Chro Oct Hex 
Oct

Hex Aton WT 4ths 

Oct
WT 
Oct

4ths Dim M/m Aum

PCORD ((11)) ((12)) ((13)) ((14)) ((15)) ((22)) ((23)) ((24)) ((25)) ((33)) ((34)) ((44))

((122))
(0235) 4-10 
Seg. Octa.

- 2 - - - - 2 - - - - -

((123)) (0136) 4-13 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - -

((124)) (0237) 4-14 - 1 - 1 - - - - 1 - 1 -

((223))
(0247) 4-22 
Fourths

- - - - - 1 1 - 1 - 1 -

(0257) 4-23 
Fourths

- - - - - - 2 - 2 - - -

((134)) (0158) 4-20 - - - 2 - - - - - - 2 -

((224))
(0258) 4-24 
whole-tone

- - - - - 1 - 2 - - - 1

((233))
(0358) 4-26 
m7

- - - - - - 2 - - - 2 -

(0258) 4-27 
Half. dim 7th

- - - - - - 1 1 - 1 1 -

((1133)) (03458) 5-z37 1 - 2 2 - - 2 - - - 2 1

((1223)) (01358) 5-27 - 1 - 2 - 1 2 - 1 - 3 -

(01368) 5-29 - 1 - 1 1 - 2 1 2 1 1 -

(02358) 5-25 - 2 - - 1 - 3 1 - 1 2 -

(02368) 5-28 - 1 1 - 1 - 1 4 - 1 1 -

((2223)) (02479) 5-35 - - - - - 1 4 - 3 - 2 -

((11222)) (012468) 6-22 1 1 1 2 2 3 1 6 1 - 1 1

((12222)) (023579) 6-33 - 2 - 1 1 2 5 2 3 1 3 -

(024579) 6-32 - 2 - 2 - 2 6 - 4 - 4 -

((111123)) (013468A) 7-16 2 4 5 4 3 1 4 3 - 4 4 1

(0123679) 7-19 2 3 3 4 6 - 3 5 2 4 3 -

((111222)) (013468A) 7-32 - 4 2 2 2 3 6 6 3 2 4 1

(0234679) 7-25 1 4 4 2 3 2 5 3 3 4 4 -

((112222)) (013468A) 7-34 - 4 2 2 2 3 6 6 3 2 4 1

7 33 20 27 23 20 59 40 29 22 45 6

º
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((11))
3-1(012)

((12))
3-2(013)

((13))
3-3(014)

((14))
3-4(015)

((15))
3-5(016)

((22))
3-6(024)

((23))
3-7(025)

((24))
3-8(026)

((25))
3-9(027)

((33))
3-10(036)

((25))
3-9(027)

((115))
4-6(0127)
4-9 (0167)

((114))
4-5(0126)
4-8(0156)

((113))
4-4(0125)
4-7(0145)

((112))
4-2(0124)
4-3(0134)

((111))
4-1(0123)

((124))
4-z29(0137)
4-14(0237)
4-16 (0157)

((123))
4-13(0136)
4-z15(0146)
4-12 (0236)

((122))
4-11(0135)
4-10(0235)

((133))
4-18(0147)
4-17(0347)

((223))
4-22(0247)
4-23(0257)

((222))
4-21(0246)

((134))
4-19(0148)
4-20(0158)

((224))
4-24(0248)
4-25(0268)

((233))
4-27(0258)
4-26(0358)

((25))
3-9(027)

Figura 11 – Garcia, Continuo em Mi: exemplo gráfico do espaço de encaminhamento de vozes 
parcimonioso para conjuntos ocorrentes de cardinalidade 3 e 4.



PARTE II – TEORIAS DA MÚSICA: TEXTURA E RITMO

Série Congressos da TeMA Vol. IV - Teoria Musical no Brasil: Diálogos Intercontinentais (2021)212

9. Sucessão harmônica dos conjuntos: excertos

Após todo o trabalho inicial análitico voltado à catalogação, passou-se a aplicar os dados para 
verificação dos resultados obtidos. Para essa elucidação, utilizamos duas seções da obra: a Seção I 
(inicial) e a Seção IV (final).

9.1. Sucessão harmônica: Seção I (c. 1-18)

A partir deste primeiro excerto, pode-se observar a ocorrência de quatro conjuntos: 4-23; 5-28; 6-32; 
6-33 (Figura 12 e 13). O conjunto 4-23 (0257), catalogado como um tetracorde quartal, é subconjunto 
de 6-32 (024579) e de 6-33 (023579), referenciados como hexacordes diatônicos.7

4-23
{1,3,6,8}
(0257) T1
⟨021030⟩
((223))

6-32
{6,8,10,11,1,3}
(024579) T6
⟨143250⟩
((12222))

4-23
{1,3,6,8}
(0257) T1
⟨021030⟩
((223))

6-33A
{6,8,9,11,1,3}
(023579) T6
⟨143241⟩
((12222))

5-28B
{6,8,11,0,2}
(02568) T2I
⟨122212⟩
((1223))

4-23
{1,3,6,8}
(0257) TI
⟨021030⟩
((223))

PC-SET
{PITCH}

(NORMAL) T
⟨IC⟩

((PCORD))

Padrão

 Figura 12 – Garcia, Continuo em Mi: análise de conjuntos obtidos no excerto da Seção I (c. 1-8).

 

((223))
4-23

(0257)

((12222))
6-32

(024579)

((1223))
5-28

(02568)

((223))
4-23

(0257)

((12222))
6-33

(023579)

((223))
4-23

(0257)

Figura13 – Garcia, Continuo em Mi: sucessão harmônica dos conjuntos aplicada no excerto da Seção I 
(c. 1-8).

O processo de Adição (ver Figura 4) está expresso nos três primeiros quadros da Figura 12, ou seja, 
há uma mudança na cardinalidade (de 4-23 para 6-32 e de volta à 4-23) por consequência da inclusão 

7  A referência do conjunto está em congruência com a catalogação de Elliott Carter (1960-1967), que apresenta uma lista 
numerada de CCA, ou "acordes", para seu próprio uso (Carter, 2002).
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e posterior exclusão de alturas nas extremidades do tetracorde. Já o processo de Deslocamento 
é mostrado pela sucessiva contração, em que os três fatores do conjunto (023579) se contraem, 
formando um conjunto mais denso (02568), ou seja, 3-7-9 se deslocam para 2-6-8. Em seguida, o 
conjunto (02568) contrae-se, formando (0257), ou seja, as classes de altura 6-8 convergem para 7. 
Forma-se, assim, um arco conduzido pela densidade textural.

Todos são superconjuntos de 3-7 (025), logo pode-se dizer que possuem um DNA tricordal de 
origem comum (o que será extrapolado adiante, na análise de gênero destes conjuntos), porém, 
engenhosa e/ou intuitivamente, a compositora não emprega este tricorde na peça. Digna de menção 
é a ocorrência do conjunto 5-28 (02568), que esboça o início de uma escala octatônica (referenciada 
genericamente pelo conjunto 8-28 de Forte).

Analisando a passagem através do Espaço PCORD de parcimônia, obtém-se outros dados 
metodológicos que servem como exemplo de uma ferramenta composicional (Figura 15). Todos 
os conjuntos nesta sessão apresentam o tricorde 3-7 (025) em seu DNA. Todos os conjuntos por 
permutação interna PCORD, podem gerar novos CCA - pares. A mudança entre as classes PCORD 
se dão sobre PCORDs com soma 7, 8 e 9 e estão relacionados com o aumento na rugosidade de 
batimentos no bloco harmônico.

 Figura15 – Garcia, Continuo em Mi: trajetória do encaminhamento harmônico do excerto citado. As 
linhas 1, 2, 3 e 4 indicam processos semelhantes.
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((223))
4-23

(0257)

((12222))
6-32

(024579)

((1223))
5-28

(02568)

((223))
4-23

(0257)

((12222))
6-33

(023579)

((223))
4-23

(0257)

1
2

3
4

5

Legenda

4/4
DNA comum a todos CCA

[4ths Oct]

3/4
DNA comum em trios
[Oct]: 5-28, 6-33, 6-32
[4ths]: 4-23, 6-33, 6-32

2/4
DNA comum em duplas

[Hex] [Aton]
[WT ocs] [Dim] [M/m]

2-28 e 6-33

 Figura 16 – Garcia, Continuo em Mi: tabela análitica para relação entre CCAs e seus respectivos 
“gêneros” (DNA tricorde). As linhas indicadas por setas cinza claro indica os conjuntos que compõem 
os compassos 1-8, utilizados nos exemplos anteriores. Já as colunas indicadas por setas em preto, cinza 

escuro e branco referem-se à variação de presença do DNA.
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No mesmo exemplo, podemos citar como parâmetros de modelização: a) o fato de os blocos de 
conjuntos manterem-se nos PCORDs que, por permutação interna, podem gerar novos CCAs; b) As 
mudanças são realizadas entre linhas de soma PCORD adjacentes, nunca permanecem horizontais e sim 
diagonais. Como dito, esse movimento está relacionado à rugosidade intervalar do conjunto, aumentando 
os batimentos percebidos. Por exemplo, acompanhando a Figura 15, a trajetória 1 (destacada pela cor 
azul clara) é do valor PCORD ((223)) de soma 7 para o PCORD ((12222)) de soma 9, aumentando a 
densidade de batimentos.

Não ocorrem nessa passagem encaminhamentos horizontais, ou seja, de somas iguais. Esse tipo de 
encaminhamento provoca rugosidades mais discrepantes que, por conta de sua formação intervalar 
distinta, guiam a escuta do excerto, tal qual discutido na primeira parte do trabalho por outra abordagem.

Em última instância, a análise destes conjuntos pelo parentesco de tricordes permite elucubrações 
teóricas e composicionais (Figura 16). No caso deste excerto, pode-se perceber que todos os conjuntos 
observados possuem alto grau de similaridade de componentes intervalares, de modo que o “gênero”, 
parafraseando Forte, mais presente nestes é o Quartal-Octatônico, referente ao PCORD tricordal 
((23)), que está presente em todos os conjuntos.

9.2. Sucessão harmônica: seção IV (c. 62-99)

Embora a Seção I tenha uma textura predominantemente polifônica e a Seção IV, homofônica acordal 
homorrítmica, esta última é apresentada durante a análise como sendo uma seção de recapitulação de 
processos, uma vez que pode-se validar essa afirmação ao se verificar a análise de seus conjuntos (Figura 
17). Tal qual na primeira seção, esta última mantém as mesmas trajetórias de encaminhamento sobre 
mudança através dos níveis de soma PCORD 7, 8 e 9, anteriormente exposto como sendo o que está 
atrelado a sensação de batimentos e densidade intervalar. Também apresenta conjuntos em que se 
mantém o tricorde (025) contido na forma primária de todas as CCAs. Além disso, todos os conjuntos, 
por permutação interna PCORD, podem gerar novas CCAs.

Destaca-se especialmente o conjunto 5-27, que adquire a função de um “conjunto-pivô” no Espaço 
PCORD de encaminhamento, tendo em vista que permite o encaminhamento parcimonioso a todos 
os demais conjuntos da seção. Além disso, é o único alcançado de maneira horizontal na trajetória de 
desenvolvimento, sendo um superconjunto do conjunto originário 4-20 (0158), fato esse evidente pelo 
processo de adição realizado na composição.

A pouca discrepância na sensação auditiva de batimentos dessa seção é notável nos momentos em 
que a trajetória no gráfico é alongada (Figura 18). Ainda pode-se observar, nos quadros alinhados ao alto, 
o processo de transformação de conjuntos: (0358) transforma-se em (0158) através do deslocamento 
de 3 para 1, (0158) expande-se para (01358) através do processo de adição da altura 3 e assim por 
diante.
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4-26
{8,11,1,4}
(0358) T8
⟨012120⟩
((223))

4-20
{1,2,6,9}
(0158) T1
⟨101220⟩
((134))

5-27
{6,9,11,1,2}
(01358) T2I
⟨122230⟩
((1223))

5-35
{4,6,8,11,1}
(02479) T4
⟨032140⟩
((2223))

5-35
{9,11,1,4,6}
(02479) T9
⟨032140⟩
((2223))

5-35
{4,6,8,11,1}
(02479) T4
⟨032140⟩
((2223))

5-27
{4,7,9,11,0}
(01358) T0I
⟨122230⟩
((1223))

5-35
{2,4,6,9,11}
(02479) T2
⟨032140⟩
((2223))

4-23
{9,11,2,4}
(0257) T9
⟨021030⟩
((223))

4-23
{9,11,2,4}
(0257) T9
⟨021030⟩
((223))

4-23
{2,4,7,9}
(0257) T2
⟨021030⟩
((223))

4-23
{2,4,7,9}
(0257) T2
⟨021030⟩
((223))

3-7A
{11,2,4}
(025) T4I
⟨011010⟩
((23))

 Figura 17 – Garcia, Continuo em Mi: análise da articulação harmônica do "conjunto pivô" 5-27 no 
excerto reduzido da Seção IV (c. 62-99).
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 Figura 18 – Garcia, Continuo em Mi:  trajetória do encaminhamento harmônico do excerto reduzido 
da Seção IV (c. 62-99).

10. Conclusões

O Contínuo em Mi de Denise Garcia é um exemplo representativo da releitura do estilo meccanico, 
na qual as rápidas ações físicas do instrumentista se desdobram gradualmente, criando um continuum 
musical orgânico. No presente artigo, os processos baseados em princípios como sinais intervalares, fluxo 

auditivo e análise textural paramétrica demonstram como a percepção musical, para além da notação, 
pode desempenhar um papel direto na análise, fornecendo meios para outra compreensão da estrutura 
musical. Além disso, a integração de perspectivas perceptuais e musicológicas na metodologia analítica 
musical contemporânea enriquece não apenas nossa compreensão da estrutura musical, mas também 
fornece uma estrutura mais ampla e mais "científica" para a análise musical, que pode levar a várias 
aplicações práticas pedagógicas, composicionais, computacionais e assim por diante.

Além destas implicações, o trabalho também aponta como próximos passos uma modelização 
efetiva de encaminhamento de vozes e similaridade, através da análise do parâmetro PCORD e de sua 
aplicação em meio computacional. Ou seja, prevê-se, através da análise, uma modelização do processo 
composicional que, derivado da noção de conjuntos com identidade PCORD, possibilita a construção 
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de caminhos composicionais baseada na similaridade de conjuntos, bem como no encaminhamento 
parcimonioso entre estes.  A interlocução entre sinais intervalares e PCORD’s evoca preceitos 
perceptivos ligados à boa condução harmônica, discursiva e orgânica, de uma obra musical.
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1. Introdução

Com este trabalho, o Grupo de Estudos sobre a “Historiografia da Produção Teórica e Analítica 
no Brasil” da Associação Brasileira de Teoria e Análise Musical – TeMA dá continuidade à pesquisa 
sobre a “Recepção e Disseminação de Teorias Europeias no Brasil”, iniciada em 2017 com as teorias 
de Riemann, Schenker e Shoenberg.1 O estudo sobre a recepção e disseminação da obra teórica de 
Hindemith é uma etapa adicional da pesquisa, cujos objetivos são: 1) observar a identidade cultural 
da teoria analítica e composicional de Hindemith e da sua produção pedagógica para o ensino da 
harmonia e da percepção musical; 2) Traçar a absorção e a disseminação desse legado teórico no Brasil, 
cuja parte pedagógica vem sendo continuamente reeditada no país desde 1949 até 2019;2 3) Identificar 
ressonâncias desse legado na literatura teórica brasileira.

2.  A obra teórica de Hindemith: uma breve apresentação

Se a maioria dos compositores que se tornaram teóricos fizeram-no quando sua obra ainda não 
gozava de popularidade e atenção, este certamente não é o caso de Hindemith, que começou a 
escrever seu tratado Unterweisung im Tonsatz quando já gozava de grande prestígio como compositor e 
intérprete (violista). Quando o publicou em 1937, estava com 41 anos, já havia composto mais de uma 
centena de obras em vários gêneros e, portanto, encontrava-se no ponto mediano de sua carreira de 

1  Nesse contexto, o grupo produziu o ensaio “The Reception and Dissemination of European Music Theories in Brazil: 
Riemann, Schenker, and Schoenberg”, publicado em 2018 pela Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie (Nogueira; Coelho 
de Souza; Gerling; Almada; Barros, 2018).
2  "Treinamento Elementar para Músicos" (trad. de M. Camargo Guarnieri). São Paulo: Ricordi, 2019. "Curso Condensado 
de Harmonia Tradicional: com predomínio de exercícios e um mínimo de regras" (trad. de Souza Lima). São Paulo: Irmãos 
Vitale, 2019.

A obra teórica de Hindemith:  
Recepção e Disseminação no Brasil
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compositor, finda em 1963, ano em que faleceu aos 58 anos.3 Por isso, pode-se admitir que essa obra 
tenha tido o objetivo de racionalizar seu estilo composicional. Desde então, até o ano de sua morte, 
Hndemith se ocupou de textos teóricos.

O escopo da obra teórica e pedagógica de Hindemith abrange seis livros publicados entre 1937 e 
1970, uma monografia publicada em 1959, um artigo publicado em The Musical Quarterly no ano 1944 
e uma palestra não publicada realizada em Bonn no ano de 1963 (Sterbende Gewässer), que consta da 
Coleção Hindemith da Universidade de Yale (Quadro 1).

Quadro 1 – Obra teórica e pedagógica de Hindemith.

Produção Teórica e Pedagógica Integral de Hindemith
Livros / Monografias Artigo / Palestra

1937: Unterweisung im Tonsatz: Theoretische Teil. Mainz: 
Schott & Co. [The Craft of Musical Composition: 
Theoretical Part. Trad. Arthur Mendel, Mainz: Schott & 
Co., 1942].
1939: Unterweisung im Tonsatz: Übungsbuch für den 
zweistimmigen Satz. Mainz: Schott & Co. [The Craft of 
Musical Composition: Exercises in Two-Part Writing. Trad. 
Otto Ortmann, Mainz: Schott & Co., 1941].
1943: A Concentrated Course in Traditional Harmony, 
Vol. 1, Mainz: Schott & Co. [Aufgaben für Harmonie-
Schüler, trad. anônima, Mainz: Schott & Co., 1949].
1946: Elementary Training for Musicians. Mainz: Schott 
& Co.
1949: Harmonie-Übungen für Fortgeschrittene. Mainz: 
Schott & Co. [A Concentrated Course in Traditional 
Harmony, Vol. 2: Exercises for Advanced Students, Trad. 
anônima, Mainz: Schott & Co., 1953].
1959: A Composer’s World: Horizons and Limitations. 
Cambridge: HUP. [Komponist in Seiner Welt (trad. de 
Hindemith). Mainz: Schott & Co., 1959]
1970: Unterweisung im Tonsatz: Übungsbuch für den 
dreistimmigen Satz. Mainz: Schott & Co.

1944: “Methods of Music Theory”. The Musical 
Quarterly, 30:1 (Jan., 1944), trad. Arthur Mendel, pp. 
20–28.
1963: “Sterbende Gewässer” (Polluted Waters). 
Conferência proferida em Bonn (28.6.1963). Trad. 
de autor desconhecido, não publicada, disponível no 
arquivo “Yale Hindemith Collection”.

Nosso trabalho não visa a toda essa produção, mas às obras disseminadas no Brasil, nos idiomas inglês, 
espanhol e português. Em parte, isso corresponde à teoria analítica-composicional Unterweisung im 
Tonsatz, especificamente aos dois volumes iniciais – um descritivo da teoria e outro de aplicação prática 
em contraponto a duas vozes – publicados na Alemanha, respectivamente, em 1937 e 1939 e traduzidos 
ao inglês em 1941 e 1942 sob o título The Craft of Musical Composition. Essa obra foi concebida durante 
os últimos anos vividos na conturbada Berlim do III Reich como professor da Akademische Hochschule 
fuer Musik, da qual foi demitido pelo regime nazista em 1937. Outra parte inclui a obra didática para 
o ensino da harmonia e da percepção musical – A Concentrated Course in Traditional Harmony, vol. 1 e 

3  Escrita em 1963, a Missa para coro misto é a última obra de Hindemith.
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Elementary Training for Musicians, publicados, respectivamente, em 1943 e 1946, período correspondente 
aos primeiros anos vividos como imigrante nos Estados Unidos, em New Haven, estado de Connecticut, 
como Professor do Departamento de Música da Universidade de Yale.

No Brasil, enquanto a teoria do Unterweisung foi pouco disseminada e é muito pouco conhecida, 
a obra pedagógica sobre a harmonia tradicional e o treinamento em teoria elementar e solfejo, ao 
contrário, foi bastante utilizada nas instituições de ensino musical desde a segunda metade da década de 
1940, quando já estavam editadas em espanhol pela Ricordi de Buenos Aires. Traduzidos ao português 
sob os títulos “Curso Condensado de Harmonia Tradicional” e “Treinamento Elementar para Músicos”, 
esses livros vêm sendo reeditados continuamente.

3. Unterweisung im Tonsatz:4 uma teoria da “tonalidade cromática”

A inexistência de uma tradução ao português, a precariedade de referências desse tratado na 
literatura teórica brasileira e sua escassa introdução em bibliografias dos cursos de pós-graduação em 
Música do Brasil 5 atestam pouco conhecimento da teoria composicional de Hindemith no país. Por isso, 
oferecemos aqui uma visão geral muito superficial dos seus princípios básicos.

Original e especulativa, a parte teórica de Unterweisung se refere, basicamente, a harmonia, melodia e 
método analítico, assuntos que constituem as partes IV, V e VI do livro (Quadro 2). As partes anteriores 
(II e III) se concentram nos elementos constitutivos da melodia e da harmonia: o som musical, a série 
de classes de notas referencial para a “tonalidade cromática” de Hindemith, e sua noção particular a 
respeito dos intervalos e acordes, valorados e hierarquizados de acordo com princípios acústicos.

Duas premissas formam a base da teoria: Série 1 (Figura 1) e Série 2 (Figura 2). A Série 1 constitui 
uma ordenação do cromatismo total dentro da oitava, com base em operações realizadas na série 
harmônica (demonstradas na terceira coluna do Quadro 3).6 A ordenação obedece a uma hierarquia 
de relações entre as diferentes alturas relativas a um determinado som “progenitor” (no exemplo, Dó4). 
Ao longo da série, cada som subsequente possui uma relação de distância progressiva em relação à 
fundamental. Hindemith compara sua Série 1 ao sistema planetário, onde a primeira nota se compararia 
ao Sol e as seguintes aos planetas, em diferentes distâncias da estrela central. Quanto maior é a distância, 
menor é a proximidade da relação entre os sons. Assim os intervalos melódicos se definem, como a 
distância entre dois planetas em suas órbitas, enquanto os acordes seriam como figuras geométricas 
traçadas pela conecção de vários “planetas” em um determinado instante (Hindemith, 1945, p. 57). 

4  Uma tradução fiel ao português do título “Unterweisung im Tonsatz” seria “Instruções [Unterweisungen] em harmonia e 
contraponto” [im Tonsatz].
5  Como exemplo raro, encontramos a indicação da tradução ao inglês (The Craft...) na bibliografia básica de três disciplinas 
oferecidas pelo Departamento de Composição da Escola de Música da UFRJ (Análise e Criação Polifônicas, Composição III 
e IV).
6  Hindemith explica a formação escalar da Série 1 na Parte II (Der Werkstoff / The Medium), capítulos 8 (Neuer Vorschlag / 
New proposal), 9 (Der siebente Oberton / The seventh overtone) e 10 (Ableitung der übrigen Töne / Derivation of the remaining 
tones). V. Hindemith, 1940, pp. 50-82; ou Hindemith, 1945, pp. 32-43.
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Quadro 2 – Unterweisung im Tonsatz, Sumário (tradução das autoras).
SUMÁRIO

Parte I: Introdução        
Parte II: A Matéria prima

1.  Considerações gerais
2.  Sons harmônicos
3.  Natureza da série harmônica
4.  A tríade
5.  Caminho para a construção de escalas
6.  Afinação temperada
7.  Tentativas de escalas anteriores
8.  Nova proposta
9.  O Sétimo harmônico
10. Derivação dos demais sons
11. O coma
12. Panorama
13. Perspectiva

Parte III: Propriedades dos elementos

1. 1 Série 1
2. Sons de combinação
3. Inversões
4. Fundamentais dos intervalos
5. Tríades menores
6. Segundas e sétimas. Trítono
7. Significado dos intervalos
8. Valor harmônico e melódico dos intervalos
9. Harmonia tradicional
10. Disposição dos acordes
11. Agrupamento dos acordes
12. Valor das sonoridades 

Parte IV: Harmonia

1. Movimento em progressão de acordes
2. Estrutura a duas vozes
3. Flutuação harmônica
4. Movimentação harmônica com base na progressão da 

fundamental
5. Progressão entre acordes com trítonos
6. Relações de parentesco, construção de círculos tonais
7. Cadência
8. Contextos harmônicos maiores, progressão de graus
9. Modulação
10. Atonalidade, politonalidade
11. Emprego
12. Notas estranhas ao acorde
13. Notas estranhas ao acorde (continuação)

Parte V: Melodia

1. Teoria da melodia
2. Contextos harmônicos
3. Progressão de graus melódica
4. Segundas
5. Progressão de segundas
6. Final

Parte VI: Análises

1. Dies Irae (Coral gregoriano. Análise melódica)
2. G. de Machaut, Ballade “Il m’est avis”. Análise geral
3. J. S. Bach, Invenção a 3 Vozes em Fá menor. Análise harmônica
4. R. Wagner, Tristão e Isolda, Prelúdio. Análise melódica e 

harmônica
5. I. Stravinsky, Sonata para piano 1924, 1.ª movto. Análise 

harmônica
6. A. Schoenberg. Klavierstück op. 33a (c. 19-29). Análise 

harmônica.
7. P. Hindemith. Mathis der Mahler, Prelúdio. Análise integral.


     





 

Figura 1 – Série 1.



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

Ilza Nogueira e Maria Lucia Pascoal – A obra teórica de Hindemith

225

Quadro 3 – Elementos da Série 1, respectivas derivações e frequências .7

N.o Classe de alturas Operação Frequência (Hz)

1 Dó Tom inicial 64
2 Sol 3.º parcial (Sol: 192 Hz) dividido por 2 96
3 Fá 4.º parcial (Dó: 256 Hz) dividido por 3 85.33
4 Lá 5.º parcial (Mi: 320 Hz) dividido por 3 106.66
5 Mi 5.º parcial (Mi: 320 Hz) dividido por 4 80
6 Mi∫ 6.º parcial (Sol: 384 Hz) dividido por 5 76.8

7 8 Lá∫ 4.º parcial (Dó: 256 Hz) dividido por 5 e multiplicado por 2 102.4
8 Ré 3.º parcial de Sol (Ré: 288 Hz) dividido por 4 72
9 Si∫ 4.º parcial de Fá (Fá: 341.33 Hz) dividido por 3 113.77

10 Ré∫ 4.º parcial de Fá (Fá: 341.33 Hz) dividido por 5 68.27
11 Si 3.º parcial de Mi (Si: 240 Hz) dividido por 2 120

12
Sol∫
Fá #

2.º parcial de Si∫ (Sib: 227.56 Hz) dividido por 5, ou
5.º parcial de Ré (Fá #: 360 Hz) dividido por 4

90/91

Como vimos, a Série 1 estabelece relações entre um som “progenitor” e os demais sons da totalidade 
cromática, numa ordem decrescente de valor. A Série 2, por sua vez, valora as distâncias entre os vários 
sons, estabelecendo uma ordem natural para os intervalos. Segundo Hindemith, na construção musical 
“a Série 1 provê os principais elementos da estrutura e a Série 2 fornece os menores materiais: ‘tijolos 
e argamassa, vigas, tábuas de assoalho, ripas e gesso’”. Enquanto a Série1 se deriva da série harmônica, 
a Série 2 provém de outro “fenômeno natural”:  os sons de combinação. A Série 2, portanto, é uma 
ordenação dos 12 intervalos com base nos sons de combinação (ou resultantes)9 para definir uma teoria 
da fundamental dos intervalos e uma hierarquia dos intervalos e acordes. Observando o dobramento 
de uma ou outra nota de um intervalo pelos sons resultantes, Hindemith considera o som dobrado 
como fundamental, por ter mais “peso” na sonoridade. No intervalo de quinta justa, o som dobrado é 
o mais grave e no intervalo de quarta justa, o mais agudo. Por isso, ele considera a quarta justa como 
mais “fraca” do que a quinta. No intervalo de trítono, não havendo som dobrado pelos resultantes, a 
identificação da fundamental obedece a um critério singular, que considera sua resolução. Em acordes, 
a fundamental é definida de acordo com o critério de “melhor” intervalo, determinado pela hierarquia 
da Série 2; a fundamental do “melhor” intervalo é também a do acorde. Na temporalidade musical, a 

7  Parcialmente derivada da Tabela 1.1 de Desbruslais – “The Corresponding Frequencies of Hindemith’s Series 1” (2018, p. 
26).
8  Hindemith evita o uso do 7.º harmônico (448Hz); segundo ele, o mesmo processo de derivação anterior aplicado a esse 
harmônico resultaria assustador [“... erschreckenden Ergebnisse”] (Hindemith, 1940, p. 55). Com os sete primeiros sons da 
série, Hindemith considera “exaurido” [“erschöpft”] o poder gerador de Dó. E passa, então, a usar os “filhos” de Dó (Sol, Fá, 
Mi) como geradores dos “netos” 8 a 11; e os “netos” (Si∫ ou Ré) como geradores dos “bisnetos” Sol∫ ou Fá # (ibidem, pp.  
57-60).
9  Som de combinação (também denominado resultante) é aquele que se percebe quando dois sons senoidais soam si-
multaneamente, a partir de uma determinada intensidade. “A frequência do som de combinação é sempre igual à diferença 
entre as frequências dos sons diretamente produzidos de um intervalo” (Hindemith, 1945, p. 61). Assim define Hindemith o 
som de combinação “de primeira ordem”, e os de segunda ordem como os que resultam entre um dos sons “diretamente 
produzidos” do intervalo e o som resultante de primeira ordem. (ibidem, pp. 61-62)
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sequência de fundamentais é a “progressão harmônica dos graus da série”, que nutre os conceitos de 
tensão harmônica10 e estrutura fundamental (background structure).

Força harmônica

Força melódica

Figura 2 – Série 2, com indicação da força harmônica e melódica dos intervalos, definida a partir dos 
sons resultantes (Hindemith, 1942, p. 87).

Baseando-se em fenômenos acústicos (os sons harmônicos) e psicoacústicos (os sons resultantes), 
a teoria de Hindemith propõe, principalmente, uma ideologia de relacionamento hierárquico dos 
elementos básicos da música – a nota e o intervalo – no universo cromático. Essa hierarquia deve 
comandar a concepção de melodias e do contraponto, bem como a construção e a progressão de 
acordes.

Após a Introdução, as 5 partes do tratado são:
2. “O Meio” (The Medium / Der Werkstoff): explicação teórica de fenômenos acústicos sobre os 

quais Hindemith fundamenta a concepção da Série 1: os sons harmônicos, a série harmônica, a 
problemática acústica do 7.º harmônico e subsequentes, a afinação temperada, a derivação de 
escalas a partir dos harmônicos.

3. “A Natureza dos elementos fundamentais” (The Nature of the Building Blocks / Eigenschaften der 
Bausteine) trata da constituição das duas séries que fundamentam a teoria e dos subprodutos 
que fundamentam a composição a duas e mais vozes: o intervalo e o acorde. Independente da 
harmonia triádica tradicional, a amplitude da concepção dos acordes obedece a um critério de 
classificação binária que se baseia na exclusão ou inclusão do trítono. Ao Grupo A pertencem 
os acordes que excluem o trítono e ao Grupo B, os que o incluem. Os dois grupos comportam 
subgrupos definidos, principalmente, com base na presença ou ausência de segundas e sétimas 
(Quadro 5, em anexo). Aos acordes classificados são atribuídos valores gradativos, definidos pela 
constituição intervalar. Esses valores irão determinar distintas qualidades de progressões.

4. “Harmonia” (Harmony / Harmonik) define, argumenta e exemplifica uma teoria da harmonia 
baseada nas Séries 1 e 2, focalizando aspectos particulares da teoria, tais como: a) o movimento 
em sucessões de acordes resultando em “energia harmônica”; b) a vinculação do desenvolvimento 
harmônico ao movimento melódico, levando ao recomendável planejamento da “moldura de 
duas vozes” (two-voice framework), isto é, o contorno exterior da harmonia, que deve satisfazer 

10  Acordes com trítonos definem áreas de tensão harmônica e aqueles formados com quintas e quartas definem de áreas 
de estabilidade harmônica.
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a alternância entre tensões e relaxamentos; c) “flutuação harmônica” (harmonic fluctuation / 
Harmonische Gefälle), ou seja, o aumento e a diminuição de tensão na música, dependente da 
progressão entre categorias de acordes  (Grupos A e B);11 d) “relações familiares” (Verwandschaft 
Erziehungen von Akkorden), ou seja, a constituição de centros tonais definidos na sucessão das 
fundamentais dos acordes, relacionados pelo critério de pertinência aos Grupos A e B e ao 
critério de abrangência intervalar a partir da Série 2; e) progressão de fundamentais em um 
contexto maior (Roots degree progression / Stufengang im harmonischen Sinn), cuja definição segue 
a Série 1; outros assuntos são: f) a construção linear ; g) cadências; h) modulações; i) atonalidade e 
politonalidade; j) sons estranhos aos acordes.

5. “Melodia” (Melody / Melodik) apresenta uma teoria da estruturação melódica a partir da Série 1, 
considerando: a progressão de linearizações acórdicas (essencialmente por saltos); a progressão de 
campos harmônicos (responsável pela coerência lógica); e as progressões de segundas (estrutura 
fundamental). Esses aspectos devem garantir a percepção de uma estrutura melódica que faça 
sentido.

6. “Análises” (Analysis / Analysen) contém estudos analíticos de peças de diferentes épocas e estilos 
(do canto gregoriano à contemporaneidade do compositor), no sentido de demonstrar que a 
metodologia exposta no livro se aplica à análise de músicas de qualquer época e estilo.12 

Ao contrário do primeiro volume, o segundo é quase inteiramente prático, compreendendo uma 
sucessão de regras e exemplos. Inicia pela escrita controlada da melodia (à maneira dos cantus firmi 
no tratado de Fux, porém no espaço cromático) e segue para a composição a duas vozes. Nesse 
livro, ele reconhece que ainda está longe de chegar à importância que têm seus princípios teóricos na 
composição de 3 ou mais vozes.13

O terceiro volume só foi publicado em 1970, pela Schott de Meinz, Alemanha. Não traduzido ao 
inglês, teve, certamente, pouca repercussão internacional e, aparentemente, nenhuma no Brasil. Neste 
volume, Hindemith claramente pretendeu oferecer um sistema de base tonal alternativo ao método 
dodecafônico de Schoenberg, que ele tão severamente criticou.

A não publicação do quarto volume (visando à composição a 4 vozes) deixou a teoria incompleta, 
não havendo alcançado a “composição livre”.

A teoria de Hindemith é controversa, principalmente pela falta de consistência na derivação da 
Série 1. Apesar de haver definido uma regra – “para se chegar a cada novo som na escala, divide-se o 
número da vibração de cada harmônico sucessivamente pelos números de ordem dos sons precedentes 

11  É neste ponto (da “flutuação harmônica”) que Simon Desbruslais relaciona a teoria de Hindemith à teoria de Ernst 
Kurth (Grundlagen des linearen Kontrapunkts, 1917): no que tange à cinética, à energia potencial dos acordes, que não são 
considerados como objetos inertes. (Desbruslais, 2018, p. 40).
12  Canto gregoriano (Dies Irae); Machaut (Il m’est avis, ballade), J. S. Bach (Invenção a 3 vozes em Fá menor), Wagner (Tristão 
e Isolda, Prelúdio), Stravinsky (Sonata para piano, 1.º movimento), Schoenberg (op. 33a, trecho de 10 compassos), Hindemith 
(Mathis der Maler, Prelúdio).
13  “We have not yet entered equally far into the domain of simultaneous sounds, or into the secrets of harmony … two-voice 
setting can give but a hint, compared with the important function which they [Unterweisung principles] fulfill in settings of more 
than two voices.” (Hindemith apud Desbruslais, 2018, p. 50).
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na série” –, 14 pode-se observar no Quadro 3 que a prescrição só se aplica a dois sons: o segundo 
(Sol) e o terceiro (Fá). O quarto som, por exemplo, provém da divisão do quinto harmônico por 3 e 
não por 4. Evitando o sétimo harmônico (devido à sua “constituição desviante”,15 segundo Hindemith) 
e os seguintes também, ele os substitui por novas fundamentais e novas sequências de harmônicos. 
Inconsistente, a Série 1 admite a convivência de método e arbitrariedade,16 fragilizando a teoria em 
sua pretensão científica; pretensão esta que busca a reanimação da síntese entre a música e as ciências 
naturais, com base em Helmholtz, Oettingen, Pitágoras, Kepler e Kurth (muito embora não estejam 
referidos no livro).17

Considerando que Hindemith começou a escrever sua teoria aos 40 anos,18 quando já era um 
renomado violista e um compositor maduro, prolífico e aclamado,19 Geoffrey Skelton, seu primeiro 
biógrafo em língua inglesa,20 conclui que a teoria do Unterweisung im Tonsatz deve ter sido concebida 
para consolidar a técnica e refinar o método, assim como para o ensino da composição,21 atentando para 
o fato de o livro e a ópera Mathis der Maler (1935) – obra crucial do domínio da técnica composicional 
– serem coetâneos. O Ludus Tonalis (1942), seu magnum opus do contraponto, é considerado por Simon 
Desbruslais como o “modelo quintessencial” da teoria de Hindemith em prática, referência máxima da 
transferência de uma concepção teórica para a composição livre. Na estrutura da Fuga 3, por exemplo, 
o autor observa a perfeita simetria em torno do compasso mediano (Quadro 4); na voz superior, a 
simetria vai do primeiro compasso ao 59; na voz intermediária, do compasso 13 ao 47, e na voz do 
baixo, do compasso 7 ao 53. As somas dos compassos inicial e final de cada simetria (1 + 59; 13 + 47; 
7 + 53) resulta sempre em 60, número total de compassos da peça. O centro tonal Fá corresponde ao 
terceiro elemento da série 1, o que não é coincidência, mas demonstra o planejamento da sequência 
de centros tonais das 12 fugas do Ludus em correspondência com a Série 1.

A “progressão dos graus da série (Melodiestufengang / Degree progression),22 um dos conceitos 
centrais na teoria de Hindemith sobre a estruturação da melodia, também pode ser observado em 

14  Nossa tradução desta regra tomou por base a tradução de Arthur Mendel (Hindemith, 1945, p. 34), em vez da esdrúxula 
formulação original de Hindemith: “An jeden Oberton einer Reihe werden nacheinander die Maße der unter ihm liegenden Töne 
der gleichen Reihe angelegt; die Teilung der Schwingungszahl des jeweils zur Berechnung vorgenommenen Obertones durch die 
Ordnungszahlen der unter ihm liegenden Töne der Obertonreihe ergibt die neuen Tonleitertöne.” (Hindemith, 1940, p. 52)
15  “Abweichende Gestalt”.
16  Hindemith se defende antecipadamente desse julgamento, quando escreve: “Este não é um processo arbitrário” (“Man 
wird nicht behaupten wollen, dies sei ein willkürliches Vorgehen”. Hindemith, 1940, p. 53).
17  O período da atuação profissional de Hindemith na Muskihochschule de Berlim (1927-1937) correspondeu ao desen-
volvimento de um certo “espírito de época” na Alemanha, marcado pelo interesse em experimentos acústicos. Em 1928, 
uma rádio experimental (Rundfunkversuchsstelle) foi fundada na escola, onde Hindemith pôde pesquisar fenômenos acústicos 
e inclusive construir o monocórdio usado na derivação acústica da Série 1 (conforme consta do capítulo II do Unterweisung 
I: “Der Werkstoff”). Vale salientar que a rádio foi dirigida por Friedrich Trautwein, que alí desenvolveu instrumentos originais, 
incluindo o Trautonium, ideal para a pesquisa acústica (Hindemith inclusive agradece a contribuição de Trautwein na primeira 
edição do Unterweisung I). Sabe-se, inclusive, que Hindemith fizera em Berlim uma gravação de sons de combinação, que 
embora acusticamente pobre, era usada em suas aulas para ilustrar o fundamento da Série 2.
18  Unterweisung im Tonsatz foi escrito entre dezembro de 1935 e março de 1937.
19  Na época, ele já havia composto 103 obras em diversos gêneros: da ópera ao oratório, do camerístico ao sinfônico.
20  Paul Hindemith: The Man Behind the Music (London: Gollancz, 1975).
21  V. Desbruslais, 2018, p. 13.
22  V. Hindemith, 1940, pp. 183-187.
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aplicação no Ludus. Na Fuga 1 (Figura 3), o sujeito corresponde à seguinte representação numérica de 
alturas ordenadas da Série 1 a partir de Dó, som 0: Œ1, 0, 8, 6, 11, 2, 9�. Se observarmos a relação entre 
as alturas nos tempos fortes Œ1, 8, 2�, notamos que a  organização estrutural corresponde a um início 
e fim próximos à altura “progenitora” Dó, com um significativo distanciamento no compasso central, o 
que corresponde a uma aplicação prática da “lógica harmônica da melodia”, tal qual desenvolvida em 
Unterweisung I: “(...) everything that has been said about harmonic fluctuation and tonal relations applies to 
melodic groups also, (...)” (Hindemith, 1940, p. 183).

Quadro 4 – Sinopse da estrutura da Fuga 3 do Ludus Tonalis: 23 S = Sujeito; CL = Contraponto livre;    
E = Episódio; Rr = Resposta real; Z = Motivo do Prelúdio/Postlúdio.

  Exposição
Voz superior [S CL CL E E CL CL S]
Voz intermediária - - [S E E S] CL CL
Voz grave - Rr CL E S S E CL S] Z
Centros tonais Fá Ré Fá Fá Lá Lá Fá Fá Ré Fá
Compassos 1-6 7-12 13-18 19-23 24-29 30 31-36 37-41 42-47 48-53 54-59

Figura 3 – Ludus Tonalis, início da Fuga 1.24

23  Conforme Desbruslais, 2018, p. 160.
24  A ilustração visual provém de uma edição do Ludus (Associated Music Publishers, 1950) com a qual Hindemith presente-
ou a esposa no seu cinquentenário. O leão (signo de Gertrud Hindemith), aqui marcando as entradas do sujeito, se encontra 
em outras partituras e cartas a Gertrud.
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Outra observação diz respeito à qualidade “quartal” das relações de alturas básicas (entre tempos 
fortes) no contraponto entre sujeito e contrassujeito ŒDó-Fá-Si∫-Mi∫-Lá∫-Ré∫-Sol∫-Dó∫�, expandindo 
a harmonia básica da Série 1 – ŒDó-Sol-Fá� –, formada pelos intervalos mais próximos da fundamental.

Como reflete Simon Desbruslais,25 pode-se conectar a ideologia “moderadamente modernista” e a 
rigorosa sistematização de Hindemith à restrição de liberdade do III Reich, alimentando a conjectura de 
que o investimento teórico tivesse sido uma tentativa de garantir sua fragilizada posição na Musikhochschule 
de Berlim, então dominada pela ideologia nazista.26 Por outro lado, a multifária linguagem musical 
na Alemanha dos anos 1920 deve também ter motivado a ordenação de um pensamento teórico 
que se encontra na ponta de uma linhagem de obras teóricas: a teoria da harmonia de Schoenberg 
(Harmonielehre, 1911), a teoria da energética de Kurth (Grundlagen des linearen Kontrapunkts, 1917) e o 
contraponto organicista em níveis estruturais hierárquicos de Schenker (Der freie Satz, 1935).

4. Os manuais didáticos de Hindemith: a exigência da plenitude na 
formação musical

Se a teoria composicional de Hindemith (Unterweisung im Tonsatz) foi concebida durante seus últimos 
anos de ensino na Musikhochschule em Berlim (entre dezembro de 1935 e março de 1937), os manuais 
didáticos para o desenvolvimento da percepção e o ensino da harmonia tradicional foram concebidos 
durante seus primeiros anos como professor na Universidade de Yale.27 A motivação desses livros 
práticos foi sua insatisfação com o nível de conhecimentos em teoria elementar da música dos seus 
alunos nos Estados Unidos, seja nos cursos de curta duração ministrados em Buffalo ou Tanglewood 
(1940) ou na prestigiosa cátedra em Yale (onde foi professor efetivo a partir de 1941). Se em Berlim 
Hindemith pôde iniciar seus alunos da Hochschule na teoria do Unterweisung, nos Estados Unidos ele 
compreendeu que isso seria impossível sem uma preparação.28 Prova da exigência de alto nível de 
proficiência musical em nível médio é o teste de admissão para a classe de Hindemith da Universidade 
de Yale (Exemplo 4).

Elementary Training for Musicians (1946) e A Concentrated Course of Traditional Harmony I e II 
(1943/1949) representam um significativo contraste em relação a The Craft..., cuja complexidade 

25  Desbruslais, 2018, p. 301.
26  Em 1935, ano em que iniciou a escrever Unterweisung im Tonsatz, Hindemith foi pressionado por Joseph Goebbels, então 
Ministro da Propaganda do governo de Hitler, a tirar uma licença indefinida da Academia de Berlim. Isso o levou a aceitar um 
convite do governo da Turquia para supervisionar a criação de uma escola de música em Ankara, o que poderia ser politica-
mente considerado como uma forma de promoção internacional da cultura alemã. No entanto, os acontecimentos que se 
sucederam partir de março de 1937 (quando se demitiu da Musikhochschule) não permitiram sua continuidade na Alemanha. 
O livro foi publicado em julho de 1937 e em maio de 1938 integrou a exposição “Entartete Musik” (Música degenerada) 
em Düsseldorf junto a Harmonielehre de Schoenberg, sob a legenda “Teóricos da atonalidade”; na seção dos compositores, 
a música de Hindemith foi igualmente exposta como “Technisch gekonnt, Gesinnung verjudet” (“Tecnicamente hábil, com sen-
sibilidade judaica”). Nesse mesmo ano ele emigrou para a Suíça e em 1940, para os Estados Unidos.
27  Hindemith começou a lecionar em Yale em 1941.
28  Em Selected Letters of Paul Hindemith (G. Skelton, 1995, p. 167) estão registradas as queixas do professor sobre o nível 
dos alunos nos Estados Unidos como: “mais que monstruoso desleixo e ignorância prevalecem neste país em matéria de 
composição e teoria da música” [“... more than monstrous sloppiness and ignorance prevailing in this country in matters of com-
position and music theory.”] (Skelton apud Desbruslais, 2018, p. 271).
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pressupõe a pedagogia do próprio autor. Os manuais didáticos, ao contrário, podem ser adotados por 
qualquer professor competente. Acompanhando a evolução de um estilo composicional que caminhou 
da pluralidade no sentido da uniformidade, os escritos teóricos de Hindemith mudaram da ambição 
especulativa ao pragmatismo dos conhecimentos estabelecidos, apresentando um corpo de exemplos 
adequado ao alunado norte-americano. Pode-se dizer que Elementary Training e Traditional Harmony  
estabeleceram o protótipo de muitos livros didáticos da segunda metade do século XX.

Exemplo 4 – Teste de admissão para a classe de Hindemith da Universidade de Yale.29

29  Imagem derivada do Exemplo 7.2 – “An Entrance Exam to Hindemith’s Yale Class” – de Desbruslais (2018, p. 272).
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Elementary Training... é um livro abrangente, que progride do nível rudimentar ao da competência 
profissional. Com o título “Treinamento Elementar para Músicos”, em tradução de Mozart Camargo 
Guarnieri, o livro vem sendo editado no Brasil pela Ricordi desde 1970, encontrando-se em sua 
sétima edição (2019). A edição original norte-americana e a tradução ao espanhol (Emiliano Aguirre) 
publicada pela Ricordi Americana, ambas de 1946, circularam no Brasil nas décadas de 1950 e 1960. 
O conteúdo inclui o domínio da escrita rítmico-métrica, dos intervalos, da leitura em várias claves, da 
transposição, da harmonia básica, dos ornamentos e de várias escalas tonais e modais, ao tempo em que 
exercita o desenvolvimento da percepção e da coordenação rítmico-melódica em ditados dificultados 
progressivamente e na execução de múltiplas tarefas simultâneas, como, principalmente, cantar e tocar 
ou reger.

Assim como Elementary Training..., A Concentrated Course of Traditional Harmony (1943) inclui vários 
níveis da intelectualidade musical, evitando a teorização e adotando uma metodologia de explicações 
sucintas em textos concisos seguidos de vários exemplos, como indica o subtítulo do volume: 
“com ênfase em exercícios e um mínimo de regras”. Traduzida ao português pelo Maestro Souza 
Lima, a segunda edição de Traditional Harmony foi publicada no Brasil em 1949 pela Editora Irmãos 
Vitale, com o título Curso condensado de Harmonia Tradicional. Desde então, já temos cinco edições 
(1949/1959/1998/2008/2019). O livro introduz o estudante aos conhecimentos básicos da tonalidade 
diatônica, desde os rudimentos da formação de tríades maiores e menores, seguindo progressivamente 
pela complexidade dos acordes sobre todos os graus, incluindo as notas estranhas, as dominantes 
secundárias, as alterações e a modulação. A prática ao teclado e a leitura a quatro vozes de todo e 
qualquer exercício são altamente incentivadas, refletindo a importância dada ao desenvolvimento da 
percepção das características da harmonização. O volume também reflete o pendor do autor pelos 
cânones e pelo contraponto, focando a necessidade de construir linhas melódicas contrapontísticas a 
começar pelas vozes extremas (soprano e baixo).

O segundo volume foi publicado primeiramente na Alemanha, em 1949 (Harmonie-Übungen für 
Fortgeschrittene) e posteriormente nos Estados Unidos, em 1953 (A Concentrated Course in Traditional 
Harmony, Vol. 2: Exercises for Advanced Students), focaliza exercícios mais detalhados e desafiantes. Este 
volume não foi traduzido ao português e publicado no Brasil, e a versão em inglês parece não ter sido 
utilizada como material didático no país.

Desde as primeiras edições, as vendas indicaram um interesse muito maior nos manuais didáticos de 
Hindemith do que em sua teoria especulativa.

5. A introdução do legado teórico e musical de Hindemith no 
Brasil 30

Assim como ocorreu com a introdução da teoria da Harmonia Funcional de Riemann e da Teoria 
dodecafônica de Schoenberg no Brasil, foi Koellreutter quem introduziu o legado teórico e musical de 

30  Às professoras Adriana Moreira, Carole Gubernikoff, Marilena de Oliveira, Marisa Fonterrada e Regina Schlochauer, agra-
decemos os depoimentos que enriqueceram nossas reflexões sobre a herança pedagógica de Hindemith no Brasil.
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Hindemith no país.31  Quando da criação do “Música Viva” em São Paulo,32 em 1944, em uma entrevista 
na qual é perguntado se o público poderia compreender as obras mais avançadas do repertório 
moderno, Koellreutter responde: “A orientação do nosso ensino musical é atrasadíssima, anacrônica e, 
numa palavra, deslocada de nosso tempo.” (Koellreutter, 1944)

Essa afirmação do músico alemão após 7 anos no Brasil justifica seus esforços para a introdução 
das teorias composicionais contemporâneas e respectivas produções artísticas no Brasil. Para vencer o 
“atraso”, fazia-se também necessário o preparo elementar para a recepção dos novos conhecimentos 
composicionais que seu aprendizado na Alemanha e na Suíça lhe proporcionaram. Conhecimentos 
desenvolvidos, principalmente, pelos dois grandes nomes da época na Europa: Schoenberg e Hindemith.

Da mesma forma como ocorreu com Hindemith ao emigrar para os Estados Unidos em 1940, a 
emigração de Koellreutter para o Brasil em 1937 estimulou sua atuação profissional no sentido da 
pedagogia. Desde 1938, ele dava aulas de música particulares e em escolas. Na década de 1950, seu 
interesse pedagógico formalizou-se na criação de cursos e escolas: o Curso Internacional de Férias em 
Teresópolis (1950-1955), a Escola Livre de Música em São Paulo (1952) – posteriormente denominada 
Seminários Livres de Música Pró-Arte (1956), os Seminários de Música Pró-Arte no Rio de Janeiro 
(1953) e os Seminários Livres de Música da Universidade da Bahia em Salvador (1954), hoje Escola 
de Música da Universidade Federal da Bahia. Nesse contexto, a bibliografia utilizada por Koellreutter 
incluiu os trabalhos didáticos de Hindemith, principalmente o Curso Condensado de Harmonia Tradicional, 
já publicado no Brasil em 1949. Dentre seus ex-alunos que exerceram a pedagogia da Harmonia e 
Percepção musical com base nos ensinamentos de Koellreutter – os quais, evidentemente, basearam-se 
em Hindemith – estão: Cyro Brisolla (São Paulo, 1915-1984), Damiano Cozzella (São Paulo, 1929-2018), 
Ernst Mahle (Stuttgart, 1929), Roberto Schnorrenberg (São Paulo, 1929-1983) e Paulo Herculano 
Gouvêa (São Paulo, 1935-2017).

Nos Seminários Livres de Música Pró-Arte, na década de 1950, o Professor Damiano Cozzella, 
fazia um uso “seletivo”, não metódico, de ambos os manuais didáticos de Hindemith (Adiestramiento 
elemental... e Armonia tradicional). A cravista e pianista Regina Schlochauer lembra que o professor 
Cozzella “decidia o que era importante” nos livros.33 Como resultado daquele trabalho, ela considera 
que “a escuta passou a ser diferente”, em virtude da ampliação do repertório canônico e do requisito 
de escrever música (exercícios ou pequenas formas). No final dos anos 1960, as professoras Marilena 
de Oliveira, Marisa Fonterrada e Maria Lúcia Pascoal iniciavam atividades didáticas de Teoria nos cursos 
técnicos da Academia Paulista de Música, em São Paulo, onde adotavam o Adiestramiento elemental..., 
que lhes fora apresentado durante sua formação (matérias teóricas) com os professores Cyro Brisolla, 

31  Obviamente, a obra musical de Hindemith não era desconhecida de compositores brasileiros que viveram temporaria-
mente na Europa e Estados Unidos entre os anos 1920 e os anos 1930 (Villa-Lobos e Guarnieri, por exemplo). A Koellreut-
ter coube, principalmente, sua introdução em meios institucionais de disseminação cultural (escolas, emissoras radiofônicas, 
programações artísticas).
32  Ativo entre os anos de 1939-1950, o Movimento “Música Viva” registrava entre seus objetivos, divulgar a música contem-
porânea através do compositor e de sua obra, promover cursos e concertos, publicar estudos e composições. As atividades 
se iniciaram no Rio de Janeiro e se estenderam para várias capitais do Brasil (ver “Manifesto 1946, Declaração de Princípios” 
em Kater, 2001, pp. 63-66).
33  Depoimento escrito concedido às autoras em janeiro de 2020.
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Damiano Cozzella, Ernst Mahle e Roberto Schnorrenberg (todos ex-alunos de Koellreutter na Escola 
Livre de Música Pro-Arte de São Paulo).34 Pascoal destaca o planejamento de exercícios adicionais, 
conforme sugerido ao professor no Prefácio, e o estímulo à criatividade, também sugerido em cada 
capítulo (“invente exercícios semelhantes”). Posteriormente, atuando na Escola Municipal de Música 
(SP) e na Fundação Magda Tagliaferro, as professoras também se utilizaram do Curso condensado de 
Harmonia tradicional. Pascoal considera que os livros proporcionavam “bons resultados na coordenação 
rítmico-melódica, na afinação, na prática de intervalos e no solfejo, assim como no desenvolvimento 
da criatividade na prática da harmonia”. Especialmente na Fundação Magda Tagliaferro, as professoras 
desenvolveram um trabalho de improvisação e criação de pequenas peças a partir das ideias deHindemith, 
usando piano e o instrumental Orff.35

A Professora Carole Gubernikoff relata o uso dos manuais didáticos de Hindemith na década de 
1960 e início dos anos 1970, período de sua formação musical em São Paulo, tanto nos cursos livres 
dos Seminários de Música Pro Arte quanto no curso superior de Música da Escola de Comunicação 
e Artes da USP (Gubernikoff, 2020). Na USP, ela foi aluna do professor George Olivier Toni, ex-aluno 
de Koellreutter. Segundo Gubernikoff, o professor também utilizava anotações de aula de Koellreutter. 
“Estas notas, que se tornaram livros de vários autores sobre harmonia e, também, contraponto, eram 
compartilhadas em vários ambientes. Na década de sessenta, nos Seminários de Música da Pro Arte, o 
professor Paulo Herculano36 utilizava as mesmas anotações.” Sobre os livros de Hindemith, ela relata: “Eu 
gostava muito de fazer os exercícios do livro de Harmonia Tradicional, apesar das inúmeras correções que 
meus exercícios mereciam! Mas meu predileto era o Treinamento Elementar para Músicos, principalmente 
os exercícios de ritmo; eu não só gostava do próprio exercício, como desenvolvia relações ainda mais 
complexas para mim.” Posteriormente, no início de sua profissionalização, Gubernikoff utilizou os mesmos 
manuais em aulas particulares: “Usava os livros básicos e criava e solicitava que criassem exercícios.”

A professora Adriana Lopes Moreira registra o uso dos primeiros capítulos do Curso condensado de 
Harmonia tradicional e do Treinamento elementar para Músicos no Curso Técnico do Conservatório Musical 
Carlos Gomes (Campinas, SP), onde foi estudante na década de 1980.37 Ela considera que os citados 
volumes “sedimentam, de maneira bastante sólida, o conhecimento proposto”. No entanto, recorda 
que “alunos cuja formação se diversificava da tradicional (baseada no repertório erudito ocidental) 
apresentavam dificuldades importantes para a realização dos exercícios de Hindemith. Sendo assim, 
para a docência de disciplinas coletivas onde alunos têm formações diversas, pondera que o material 
didático de Hindemith deve estar associado a outros “que proponham práticas organizadas em níveis 

34  Entre 1960 e 1963, as professoras foram alunas do Curso de Formação de Professores de Música da Secretaria de 
Estado dos Negócios do Governo de São Paulo, onde os professores (Cyro Brisolla, Damiano Cozzella, Diogo Pacheco e Ro-
berto Schnorrenberg) adotavam o “Adiestramiento...”, e também se chegou a conhecer a técnica de análise de “The Craft ...”.
35  Pascoal, Depoimento escrito.
36  Paulo Herculano Marques Gouvêa (São Paulo, 1935-2017) estudou com Koellreutter na Escola Livre de Música Pró-Arte 
em São Paulo.
37  Em depoimento escrito concedido às autoras (Moreira, 2020), Adriana Moreira se refere ao ensino da Professora 
Lucielena Terribile, ex-aluna de Maria Lúcia Pascoal, que adotava o Treinamento elementar para músicos e o Curso Condensado 
de Harmonia tradicional, dentre outros autores.
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mais gradativos e com formas mais diversas de desenvolvimento motor e rítmico”. Atualmente, como 
professora da matéria Percepção Musical na Graduação em Música da USP, ela indica o “Treinamento 
elementar...” integrando uma extensa “bibliografia complementar” de uma mais reduzida “bibliografia 
principal”.38

Nossa consulta formalizada a professores de teoria e percepção musical em instituições de ensino 
profissionalizante da música sobre sua experiência com os manuais didáticos de Hindemith, embora 
não abrangente, registrou, notadamente em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro (estados do trânsito 
profissional de Koellreutter nas décadas de 1940 e 1950), um uso regular e praticamente exclusivo dos 
manuais pedagógicos de Hindemith nos anos 1950 a 1960, com notados resultados positivos.  Já na 
década de 1980, tem-se uma visão crítica mais voltada ao repertório, o que leva os professores que 
integram uma terceira geração da ascendência pedagógica de Koellreutter a considerarem ao menos 
um ponto de vista questionável: o repertório básico, que justificaria uma utilização não mais exclusiva 
dos livros didáticos de Hindemith, e sim como metodologia complementar, integrando uma bibliografia 
mais ampla.

A complexa teoria composicional de Hindemith foi disseminada principalmente entre os membros 
do Musica Viva, provavelmente na versão traduzida ao inglês: The Craft of Musical Composition: Theoretical 
Part (1942) e Exercises in Two-Part Writing (1941). Melos e Hamonia acústica: princípios de composição 
musical (1988) de César Guerra-Peixe, um dos membros do Grupo Música Viva, não somente projeta-
se como “ressonância” da obra teórica de Hindemith como testemunha sua introdução no Brasil via 
Koellreutter : “Foi o prof. Koellreutter quem trouxe para o Brasil o estudo da melodia e daquilo que ele 
denominava ‘harmonia acústica’, ambos os estudos com apoio nas obras de ensino de Paul Hindemith 
e outros” (Guerra-Peixe, 1988, p. 5).39 

Se o passar dos anos conduziu Koellreutter para outros interesses estéticos e sua pedagogia da 
harmonia finalmente seguiu a trilha da Harmonia funcional riemanniana,40 pode-se afirmar que o 
conhecimento da obra artística, teórica e pedagógica de Hindemith entrou no Brasil via Koellreutter. 
Nos recém-fundados Seminários Livres de Música da Universidade da Bahia (1954), foi de Hindemith a 
primeira peça do século XX a ser executada pela recém-criada orquestra de cordas: Cinco peças para 
cordas, op. 44 (1927), executada 3 vezes no ano 1957, duas delas sob a batuta de Koellreutter. Em 1958, 
o programa do V Festival Internacional de Música incluiu Plöner Musiktag (1932) e Die Vier Temperamente 
(1940), já ao lado de outros compositores contemporâneos: Honneger, Prokofiev, Stravinsky e Webern. 
Assim, Koellreutter cumpria em Salvador sua missão de contemporaneizar a educação musical no Brasil, 
curiosamente iniciando com aquele que conhecera pessoalmente durante seus anos de estudante na 

38  Essa “bibliografia principal” inclui Benward, B.; Kolosick, T. Percepção musical: prática auditiva para músicos, Trad. de Adriana 
L. C. Moreira (2017). Carr, M.; Benward, B. Percepção musical: leitura cantada à primeira vista, Trad. de Adriana L. C. Moreira. 
(2017). Durham, T. L. Advanced Tonal Dictation (2005). Edlund, L. Modus Novus: Studies in Reading Atonal Melodies (1963). 
Friedmann, M. L. Ear Training for Twentieth-Century Music (1990).  Gramani, J. E. Rítmica. (2004). Schaeffer, P. Solfège de l’objet 
sonore. Trois Microsillons d’exemples sonores de Guy Reibel assiste de Beatriz Ferreyra illustrant le traité des objets musicaux. (1998 
[1967]). Smalley, D. “Spectro-morphology and Structuring Processes”. In: Emmerson, S. (Ed.). The Language of Electroacoustic 
Music (1986). Smalley, D. Space-Form and the Acousmatic Image (2007).
39  Segundo Guerra-Peixe, a expressão “harmonia acústica” seria uma tradução livre da teoria da harmonia cromática de 
Hindemith.
40  Sobre o tema (Koellreutter e a disseminação da teoria riemanniana no Brasil), ver Almada et al., 2018, pp. 131-138.
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Staatliche Akademische Hochschule für Musik em Berlim (1934-1936). Se, aos 84 anos de vida, Koellreutter 
minimizou seu contato musical com Hindemith em Berlim (como se pode ler em duas entrevistas 
concedidas no ano 1999),41 curiosamente encontram-se na ideologia didática de Koellreutter os 
mesmos princípios defendidos por Hindemith: integração de disciplinas; ensino teórico contextualizado 
na literatura musical; liberdade metodológica e curricular ; estímulo à criatividade; incitação da dúvida e 
incentivo à reflexão sobre o conhecimento transmitido.42

6. A repercussão do legado teórico de Hindemith no Brasil

O fato de o legado teórico de Hindemith ser muito pouco divulgado no Brasil não é um caso isolado 
do ensino musical a nível internacional. Nos Estados Unidos, onde foi professor durante 12 anos e teve 
uma carreira exitosa de compositor, grande desvalorização da sua obra teórica ocorreu a partir do 
seu regresso à Europa em 1953. Justamente nessa época, a teoria dos conjuntos de Babbitt e a teoria 
schenkeriana, bem como os manuais práticos de Walter Piston para o ensino da harmonia, contraponto 
e orquestração começavam a ganhar terreno e popularidade nas universidades norte-americanas. Esses 
fatos devem ter concorrido para o progressivo distanciamento dos livros de Hindemith das bibliografias 
curriculares. Uma outra realidade não desprezível é o fato de que alunos divulgam e eternizam a obra 
de seus mestres; e ocorre que os alunos de Hindemith nunca ocuparam posições de destaque em 

41  Em “Encontros com Koellreutter : sobre suas histórias e seus mundos” (Tourinho, 1999), a autora registra o seguinte 
depoimento de Koellreutter : “algo que entrou em toda bibliografia sobre mim e não está correto: dizem que fui aluno de 
Hindemith! Eu assisti um curso de extensão que Hindemith deu sobre a nova teoria; mas eu era um dos muitos que fez isto!”. 
Outro depoimento parecido se encontra em uma entrevista concedida à Folha de São Paulo (in: Adriano, Carlos e Bernardo 
Vorobow, 1999), quando Koellreutter responde à pergunta se havia sido influenciado por Hindemith: “Fiz um curso de férias 
com ele, esse foi meu contato. Talvez isso se deva esclarecer. Assisti a seu primeiro curso na Universidade de Berlim. Chamei 
de ‘harmonia acústica’ suas conferências sobre composição moderna. Ele era mal visto pelo governo também. Não me tornei 
de fato discípulo de Hindemith. Aliás, quem conhece minha obra percebe logo que estou mais na direção austríaca, da escola 
vienense de Arnold Schoenberg, Alban Berg e Anton Webern.”
42  Recomendações pedagógicas de Hindemith (Hindemith, 1988, p. X): 1) “O tipo comum de aulas de teoria, nas quais 
jamais se ouve uma nota musical cantada ou tocada, exceto nos acordes batidos no piano pelo professor, deve desaparecer! 
Tais aulas são tolas, como também o é o atual desmembramento do Ensino Elementar em cursos separados de teoria e 
ditado, ou o de Harmonia em cursos ‘Escritos’ e ‘Tocados’.” 2) “O Professor deverá assimilar, detalhar a matéria e encontrar 
seu próprio caminho (...).” . “(...) facilitar o aprendizado (...) da forma menos escolástica possível a fim de que se sinta continu-
amente uma estreita relação com a música viva.” (...) 3) “(...) a imaginação do aluno deverá ser continuamente estimulada pela 
advertência: ‘invente exercícios parecidos’”. 4) “E este conselho é para o aluno: não acredite nunca em qualquer afirmação, 
a menos que esta lhe seja demonstrada e provada (...).”
Recomendações pedagógicas de Koellreutter (in: Adriano, Carlos e Bernardo Vorobow, 1999): 1) “Uma das características do 
pensamento hodierno – e por isso mesmo um dos imperativos do ensino nos tempos atuais – é a tendência à integração, 
num todo, das disciplinas em que se ramifica o saber humano.” (In: Bastianelli, 2004, p. 27) [Essa valorização do conheci-
mento holístico teve consequências que sobreviveram a época de Koellreutter na Universidade da Bahia. Como exemplo, 
temos a criação da matéria ‘Literatura e Estruturação Musical’ em meados dos anos 1960, que se poderia definir como uma 
‘apreciação musical avançada’, no modelo de seminários, onde o professor trabalhava um misto de teoria, estética e análise, 
tendo na discussão a estratégia motivadora]. 2) “Ensinar é desenvolver no aluno o estilo pessoal (...). É indispensável que 
em todo o ensino artístico se sinta o alento da criação.” “Sugeri abolir currículos acadêmicos e substituir conservatórios por 
Centros de Atividades Lúdicas e Criatividade Musical.” “(...) substituição do ensino acadêmico, baseado em fórmulas e regras 
que matam a força criadora e reduzem a arte a um processo.” 3) “É indispensável que em todo o ensino artístico se sinta 
o alento da criação.” 4) Ao aluno: “não acredite em nada que o professor diz, em nada que você ler e em nada que você 
pensar ; pergunte sempre ‘por quê?’”
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instituições de ensino, se os comparamos com os alunos de Piston,43 por exemplo.
No Brasil, se a introdução da obra teórica e artística de Hindemith deveu-se a Koellreutter, o destino 

dessa obra no país estaria traçado, principalmente, pelos seus alunos. Como dito acima, na década de 
1940 o Unterweisung foi apresentado ao Grupo Música Viva, principalmente formado por alunos de 
Koellreutter : César Guerra-Peixe, Cláudio Santoro, Edino Krieger, Eunice Katunda e Geni Marcondes. 
Sob o estímulo de Koellreutter, o propósito de modificar o status quo do cenário musical brasileiro 
tanto visava à introdução de obras do grande cânone europeu pouco divulgadas no país (desde a 
Renascença ao romantismo tardio) quanto dos movimentos de vanguarda, onde a Segunda Escola de 
Viena, Stravinsky e Hindemith representavam “a nata” das tendências estéticas. 

Dos 90 roteiros dos programas radiofônicos do Grupo veiculados no período 1946-1950,44 constam, 
no ano 1946,45 seis programas dedicados à música de Hindemith,46 ao passo que nos programas dos 
anos seguintes, seu nome não consta. Não obstante, em relação a todos os compositores veiculados, 
nota-se Hindemith dentre os mais presentes, ao lado de Milhaud, Shoenberg, Stravinsky e dos brasileiros 
Guerra-Peixe e Santoro. 

Se a história ainda não é clara com respeito ao desaparecimento de Hindemith das emissões 
radiofônicas do Música Viva – mesmo porque Schoenberg persistiu, ao lado de compositores microtonais 
– verifica-se nos programas um viés politonal ao lado de outro nacionalista, voltado à produção latino-
americana. Teria a mudança da estética de Hindemith nos seus anos americanos, da complexa sintaxe 
nas obras dos anos 1920 a uma tendência “moderadamente moderna”47 e cientificamente determinada 
desapontado o grupo brasileiro (principalmente o seu líder)? Se no final da década de 40 o compositor 
gozava o auge de seu prestígio nos Estados Unidos,48 certamente não veio dos Estados Unidos o 
antecipado declínio da estima de Hindemith no Brasil. Antecipado, sim, porque a década de 1950 
consolidou, gradualmente, o declínio da popularidade da música e da teoria de Hindemith nos Estados 
Unidos e mesmo internacionalmente. Até hoje o histórico prestígio de Hindemith não se recuperou, 
fato que justifica as palavras com que Simon Desbruslais inicia o 7.º capítulo – “Hindemith’s Legacy” – 
do seu livro sobre “A Música e a Teoria da Música de Hindemith”: “A História da Música não tem sido 
atenciosa para com Hindemith. (...) Parece que a História não sabe bem como lembrá-lo.49

“Nos Seminários Livres de Música da Universidade da Bahia, durante os anos 1960, as obras de 
câmera de Hindemith faziam parte do repertório didático e os professores de Harmonia, ex-alunos de 
Koellreutter, utilizavam seu primeiro livro de Harmonia Tradicional. Vale salientar que o livro de Harmonia 

43  Walter Piston (1894–1976) ensinou na Universidade de Harward entre 1926 e 1960, tendo muitos alunos 
que alcançaram grande prestígio nacional e internacional como, por exemplo, Elliott Car ter. Harold Shapero, 
Leonard Bernstein, Samuel Adler.
44  Devemos a recuperação desse precioso acervo ao musicólogo Carlos Kater (Kater, 2001, pp. 283-342).
45  Kater discrimina 39 roteiros do ano 1946.
46  As obras veiculadas foram: Prelúdio e Fuga; Die Junge Magd, op. 23; Ludus Tonalis (1.ª audição brasileira por Eunice Katunda); 
Sonata para violino e piano; Sinfonia em Mi bemol maior e Metamorphose (1.ª audição sulamericana).
47  A essa mudança corresponde um maior uso de coleções formadas por intervalos de quartas, comparadamente ao 
pluralismo do seu período anterior, onde a escala octatônica, a de tons inteiros e as derivadas do jazz são mais evidentes.
48  Nos 12 anos vividos nos Estados Unidos (1940-1952), Hindemith recebeu 14 encomendas, o que atesta seu prestígio 
no país.
49  “Music History has not been kind to Hindemith. (...) History, it seems, does not know quite how to remember him.” (Desbruslais, 
2018, pp. 267-268).
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de Koellreutter (Harmonia Funcional: Introdução à teoria das Funções Harmônicas) só foi publicado no 
Brasil em 1978, desde quando adquiriu um status de livro guia no cenário acadêmico brasileiro.50 

A partir da década de 1980, quando a maioria dos docentes do ensino musical no Brasil começaram 
a realizar mestrados e doutorados nos Estados Unidos com subsídio do programa Capes-Laspau-
Fulbright, voltavam trazendo em sua bagagem intelectual o conhecimento da teoria schenkeriana e o 
treinamento em harmonia e contraponto dos manuais de Walter Piston (Harmony, 1941), Allen Forte 
(Tonal Harmony in Concept and Practice, 1962) e Schoenberg (Theory of Harmony, 1978), principalmente. 
Desde então, o subsídio didático da teoria tonal no Brasil ampliou-se consideravelmente. Mas, apesar 
disso, os manuais práticos de Hindemith publicados no Brasil continuaram sendo reeditados, tendo o 
Curso Condensado de Harmonia Tradicional e o Treinamento Elementar para Músicos tido em 2019 as 5.ª 
e 7.ª edições, respectivamente.

Recentemente, alguns trabalhos acadêmicos (artigos) têm reavivado o interesse na teoria 
composicional de Hindemith, seja comparando-a ao tratado de Fux (comparação esta já incentivada na 
própria obra de Hindemith) ou observando-a a partir do Melos e Harmonia Acústica de Guerra-Peixe.

Em “Hindemith e Fux: uma análise comparativa do Gradus ad Parnassum e The Craft of Musical 
Composition” (2002), Guilherme Sauerbronn de Barros assinala semelhanças entre os dois tratados, nas 
perspectivas ideológica, metodológica, organizacional e estrutural. A indicação da voz como instrumento 
natural de excelência na educação musical é um dos pontos em comum. Se Fux acreditava que a 
prática vocal traria de volta o desenvolvimento melódico alcançado pelo contraponto de Palestrina, dois 
séculos depois, Hindemith também defendeu o papel central do canto na formação do músico. Outro 
ponto é a tendência a “elevar proposições à condição de leis naturais”, o que Sauerbronn chama de 
“discurso naturalizante” (além da preferência pelo “instrumento natural” da educação musical – a voz –, 
a classificação dos intervalos a partir da série harmônica). Finalmente, Sauerbronn atenta para o tipo de 
discurso didático: enquanto Fux se vale de um diálogo entre o mestre e o discípulo, Hindemith se dirige 
ao leitor/aluno através de comentários, sugestões e exemplos de realizações dos trabalhos.

Nos anos 2013 e 2014, Ernesto Hartmann publicou dois ensaios autorreferentes demonstrando 
a influência de Hindemith, via Koellreutter, no compêndio teórico Melos e Harmonia Acústica de 
Guerra-Peixe. “O Melos e Harmonia Acústica (1988) de César Guerra-Peixe, Koellreutter e Hindemith: 
similaridades e princípios básicos” (2013) e “O Melos e Harmonia Acústica 1988 de César Guerra-Peixe: 
um breve estudo de sua estrutura e das influências de Hans Joachim Koellreutter e Paul Hindemith 
em sua confecção” (2014). Ambos decorrem do seu trabalho de 2011 “O Caderno de Estudos com 
Koelreutter 1944 e o Melos e Harmonia Acústica 1988 de Cézar Guerra-Peixe: similariddes e princípios 
básicos” apresentado em comunicação oral no XXI Congresso da Anppom (Hartmann, 2011, pp. 952-
958). Nesses trabalhos, Hartmann compara The Craft of Musical Composition com Melos e Harmonia 
Acústica nos aspectos de estrutura, conteúdo e estratégia didática, apontando o Caderno de Estudos com 
Koellreutter 1944 de Guerra-Peixe como o caminho entre eles.

50   Uma avaliação crítica minuciosa desse livro, com todas as suas contradições, encontra-se em Almada et al., 2018.



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

Ilza Nogueira e Maria Lucia Pascoal – A obra teórica de Hindemith

239

A mais recente publicação no Brasil sobre a vida e a obra de Hindemith é o livro “Paul Hindemith: 
músico por inteiro” (Editora Tipografia Musical, 2018), de Marco Aurélio Scarapinella Bueno. Escrito 
em forma de comunicação jornalística, o livro aborda detalhadamente aspectos da vida do compositor, 
valorizando as circunstâncias históricas dos momentos das composições, os fatos políticos que 
circunscreveram sua trajetória musical entre Alemanha, Estados Unidos e Suíça, e também as três 
igualmente importantes facetas da carreira profissional do “músico por inteiro”: o grande intérprete, o 
compositor prolífico, e o pedagogo aclamado.
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ANEXO
Quadro 5 – Grupos e subgrupos de acordes (Reprodução: The Craft...1942, pp. 224-225. Tradução das 

autoras).
QUADRO PARA A DISPOSIÇÃO DE ACORDES

Grupo A (Sonoridades sem trítono) Grupo B (Sonoridades com trítono)
I. Sem segundas ou sétimas

1 – Fundamental no baixo

2 – Fundamental acima do baixo

II. Sem segundas menores e sétimas maiores 
 Trítono submisso

a) Com sétima menor (sem segunda maior)
    Fundamental no baixo

b) Com segunda maior e sétima menor
1 – Fundamental no baixo

2 – Fundamental acima do baixo

3 – Com mais de um trítono

III. Com segundas ou sétimas

1 – Fundamental no baixo

2 – Fundamental acima do baixo

IV. Com segundas menores e sétimas maiores 
  Um trítono ou mais submissos

1 – Fundamental no baixo

2 – Fundamental acima do baixo

V. Indeterminado V1. Indeterminado, trítono predominante
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1. Introduction

To illustrate the different styles of definition, we, initially, consider the works Konsonanz und Konkordanz, 
from Carl Stumpf,  A Formal Theory of Generalized Tonal Functions, from David Lewin, and the definition 
of Arnold Schoenberg in his book, Armonia. There, we find examples where major triads and minor 
triads have split definitions. In section 4 we formalize Stumpf's concept of concord, and then develop 
our definition solving the augmented fifth chord problem (Gollin, 2011, pp. 178-181). In section 4.2 we 
report on Thomas Noll's mathematical formalization of Stumpf's original idea (Noll, 2005, pp. 1-25).

1.1. Carl Stumpf

Carl Stumpf (Stumpf, 1911, pp. 116-150), based on psychological empirical tests, considers the triad 
{c, e, g} not as a set of three notes but as a kind of concord of its 9 consonant ordered intervals, (c, e), 
(e, c), (c, g), (e, g), (g, e), (c, c), (e, e), (g, g), (g, c). Stumpf locates his idea of consonance in perception and 
sees the fourth as a consonance. Therefore, the ascendant interval (g, c) is included.

Definition 1. (The musical principle of concordance) Find the greatest number of pcs, within 
the octave, that are all consonant with one another.

To identify a triad, we must scan a scale thoroughly, looking for “all the pcs consonant one with 
another” (Stout, 1964, pp. 297-298). Thus, a concord, or concordant chord, must be composed by a fifth 
(or its inversion, the fourth) and a third (or its inversion, the sixth). Observe that Stumpf does not see 
the triad as a primary concept once he employs the idea of scale to identify the triads.

Stumpf wrote (Stumpf, 1911, p. 1135) that his definition describes, also, augmented triads as well as 
the major and minor triads.

From Stumpf's Concord to a New Definition of Triad
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“Hier ergibt sich also, was bei der Konsonanz unmnöglich ist, dass genau dasselbe 
Tonpaar je nach der Beziehung, die wir ihm geben, konkordant und diskordant wird. 
So kann e:gis (e, g # )  als Bestandteil des E-dur oder des Cis-moll-Dreiklanges (C # 
minor) aufgefafst, es kann aber auch als Bestanteil des übermässigen Dreiklanges 
c:e:gis (c, e, g # ) aufgefafst werden, welcher diskordant ist, da er keine Quinte enthält”.

When we want to define, precisely, diatonic triads, the base of tonal system, the above 
quotation make that definition not sound1 in formal logical terms. The missing piece in Stumpf's 
framework was a bird-eye view of the interaction between all the elements of the dyads 
sounding simultaneously. Accepting the augmented triad compromises the soundness2 of 
Stumpf's theoretical approach3 if we wish to define the basis of the tonal system, the diatonic 
triads.

1.2. Lewin and the Riemann System

Lewin (Lewin, 1982, pp. 23-60) starts with a pitch class4 T and two intervals d and m to define the 
structure of a Riemann System Œt, m, d�, with d�0, d�0, and d�0. Then he defines the primary tonic triad 
as the unordered set {T, T+m, T+d }. Other two primaries triads are obtained by shifting this original 
definition in order to get the dominant triad, {T+d, T+d+m, T+2d }, and also the subdominant triad, {T – d, 
T–d+m, T }. The union of these three triads form both an unordered set (diatonic set) and an ordered 
set (canonical list). Lewin's work is a generalization of tonal functions. If we restrict our pitch material to 
the twelve pitch classes, hereafter pc, of the chromatic scale and fix, for instance, T as c, and the intervals 
d and m as the perfect fifth (seven semitones) and major third (four semitones), respectively, we attain 
the C major triad as tonic, the G major triad as dominant, and the F major triad as subdominant. 

In the 5th definition, Lewin presents the two secondary triads, which are defined as (T+m, T+d, 
T+d+m), called the mediant triad, and (T–d+m, T, T+m), called the submediant} triad. It is easy to see that 
in the above instance, i.e., for a specific Riemann System Œc, 4, 7�,  these triads are E minor and A minor 
(see Figure 1). The diminished triad is not part of the triadic system proposed by Lewin. 

It is clear that the disposition of the pcs in the triads follows two arbitrary standards, one for the 
major triads and other to the minor triads. In other words, taken the specific Riemann System Œc, 4, 7�,  
the primary triads correspond to C major, F major, and G major, i.e., only major triads. The minor triad 
appears in this system as a result of the definition of the secondary triad (Lewin's Definition 5) or as a 
result of the conjugate (CONJ) operation (Lewin's Definition 7). Therefore, in the first case, the minor 
triad has secondary importance (as its very name asserts) and in the second case is the result of another 
system (the Conjugate Riemann System). In other words, the basic definition of the system is not able 
to generate major and minor triads simultaneously.

1  A definition is sound if every object it describes corresponds to the concept it seeks to define.
2  When the definition embraces objects that do not deserve.
3  The restriction in definition 10 implements this global view.
4  A pitch class (pcs) is a pitch without register. For a definition of this concept see Straus, 2000, p. 2.
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Figure1 – A Riemann System for T= c, m=4, and d=7. 

1.3. Schoenberg and the natural triad

Schoenberg (1979, pp. 23-31) employs the natural harmonics of F, C, and G to elaborate the 
C major scale, as a horizontal imitation of the natural sound (see Figure 2), and the major triad 
(see Figure 3), as the vertical imitation of this very natural sound, or as he puts the “fundamental 
triad [the tone with its closest overtones]”. Then, he constructs triads on the other scale degrees 
as '´free imitations of the idea'' (Schoenberg, 1979, pp. 31-32), substituting the klang by the inner 
structure of the scale. He shifts over the scale looking for notes with leaps of size 1 – 3 – 5. In this 
process, he does not use the natural notes inspired by the klang but the notes found in the major 
scale.  The major triad results from the Klang and the minor triad results from a human construct, 
the scale.5 That is, there is a rule to define the major triad and another rule to define the minor 
triad.

Figure 2 – The generation of the major scale from the juxtaposition of the overtone series of F, C, and 
G, according to Schoenberg.

5 The fact that we also reach the major triad as skips over the scale is just a coincidence, not a definition.
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Figure 3 – The triads of the major scale as a result of the superposition of thirds on the scale degrees 
of the major scale, according to Schoenberg.

2. The problem

The problem faced here is the search for a unifying definition for the triad, i.e., a setting in which the 
major and minor triads are covered naturally without artificial procedures. The current definitions of 
triad are not organic (see Section 1) in the sense that they do not include major and minor triads in the 
same proposition. Those definitions always need adaptations or artificial strategies in order to explain 
the major and the minor cases. Our quest is how to define triad including, in the same cut, major and 
minor ones. This is an interesting problem because its solution gives rise to new perspectives in the study 
of tonal systems as it strengthens the knowledge of the basic building blocks of western harmony. It 
helps to clarify the nature of the concept of triad. The definitions we have at our disposal until now do 
not solve that problem as they first describe the major triad and then derive a subsidiary version that is 
able to include the minor triad.

Lewin, for example, describes the primary triad by the unordered set (T, T+m, T+d ), where t is a pitch 
class and d and m are arbitrary intervals. When those intervals equal fifth and major third, in our equal-
tempered system, we have the traditional major triad.

On the other hand, definitions based on the scalar concept, found in traditional harmony books of 
the twentieth century (Piston, for example) says a triad is obtained by the piling-up of diatonic thirds. 
If we take a major scale, the triads built on first, fourth, and fifth scale degrees are major. Triads built on 
second, third and six scale degrees are minor. In other words, there is always an arbitrary step taken in 
order to achieve the minor triad, once the major triad is established.

2.1. Our contribution in a glance (minor triad)

In this work, we take the concept of consonance as a primitive one. We borrow it from the idea of 
natural harmonics. It is a binary concept, i.e., it is related to two pitch classes. From the consonance we 
define the concept of concordance, which is a n-ary relation defined over tones, as a maximal combination 
of consonances. Some consequences directly associated with these two concepts are:

I. We give a formal definition of triad that supports the concepts of major and minor triads 
(Section 5) simultaneously

II. The formalism proposed here is scale-free (scales are just a kind of subsidiary gadgets)
III. The formalism is all qualitative, even without the concept of order, and therefore, taking the set of 
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12 pitch classes we can identify all the major and minor triads employing just one sole definition
IV. We found out that the size of triads is a consequence of the definition and not an arbitrary 

imposition. We prove that this size is three (Section 4).

3. Our proposal

We assume the naturalistic idea of Rameau that the natural harmonics are a model to harmony, but 
we disagree they serve as a definition for the triad. For us, they inspire a definition of consonance. We 
agree that the tonal system is the result of the influence of nature guided by some human (intellectual) 
insights. We employ natural harmonics as a model to consonance that is a human concept and we define 
triad, based on that concept, as a maximal combination of binary consonances.

3.1. The major triad

In this paper, two pitch classes are defined to be in a consonant relationship if they belong to the 
same Zarlino's senario 6, 7 . The elements of the unordered set, {c, e, g} have consonant binary intervallic 
relationships. That is, (c, e) is consonant once it belong to Zarlino's senario of the fundamental pitch, c. In 
the same way, (c, g) and (e, g) are consonants once they belong, again, to the senario of the fundamental 
pitch c. Note that the three pairs are consonants due to the same reason, i.e. each pair belong to a same 
senario. We should emphasize that not all the pairs have to belong to the same senario but each pair has 
to belong to a specific senario.

As another example, let us see why the set of pitch classes {f, c, a} fits within the proposed definition 
of triad, in this case, an F major triad. There are just three different not ordered  pairs of pcs into this set: 
(f, c) and (f, a) and (c, a). To figure out if these three pitch classes form a triad, according to our definition, 
we have to check if each pair is a consonant pair of pcs. For the pair (f, c) to be consonant, we need to 
find out a senario containing it. The required senario is that one based on the f pitch class. We see the 
pair (f, c) appears in the senario F, thus (f, c) is a consonance. The same we can see about the pairs (f, a) 
and (f, a), i.e., both belong to the senario F. Figure 4 summarizes this process.

 Figure 4 – The pitch classes f, a and c in the correspondent senario for each pair.

6  “In the writings of the 16th-century theorist Gioseffo Zarlino, the first six numbers and ratios between them, 1:2:3:4:5:6, 
from which he derived the ratios for all consonant intervals”, (Randel 1986, p. 739).
7  Strange as it may seem, the spelling of senario is correct, according to Randel (1986, p. 739).
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3.2. The minor triad

The elements of the unordered set, {e, g, b}, have consonant binary intervallic relationships. That is, (e, 
b) is consonant once it belongs to the senario of the fundamental pitch, E. In the same manner, (g, b) and 
(e, g) are consonants once they belong to the senario of the fundamental pitch G and of the fundamental 
pitch C, respectively. Here we have the intercourse of three different fundamentals to explain the triad, 
but the definition is based on the same principle: the complex of consonances. In addition, we just found 
out the way of connecting the very concept of binary consonance with that of triad, establishing triad 
as a complex not ordered set of pcs consonants two by two.

Major triads are supported by one sole fundamental and his natural harmonics. A Major triad is 
a natural concord of consonances. Minor triads need more than one fundamental (and its natural 
harmonics) to support them. A minor triad is an artificial complex of consonances. The next example 
shows how can we get a A minor triad, i.e., is the set (a, c, e) a triad?

There are just three different not ordered pairs of pcs into this set: (a, c), (c, e), and (a, e). To figure 
out, we have to check if each pair is a consonant pair of pcs. We can clearly see in Figure 5 that each 
pair has its correspondent senario, i.e., F for the pair (a, c), C for the pair (c, e), and A for the pair (a, e).

Common sense tells us that all we need to elaborate the definition of triad lies on the natural 
harmonics phenomenon. However, that framework does not suffice to accomplish this task. It lacks some 
additional reasoning and elaboration. The natural harmonics are not a model for triads but exclusively a 
model for consonance. Triads are rather a rational concept instead of a natural one. It seems here lies 
the kernel of the problem, which was not adequately dealt with in its entirety for all those centuries of 
harmonic investigation.

Figure 5 – The pitch classes (a, c and e) in their correspondent senarios, one for each pair.

There are two principles behind this whole idea, and we keep our formal definition of triad under 
their influence. First, Klang is a model for consonance not for triad definition; and second, the model 
for triad is a rational human elaborated insight. We introduce consonance as a binary relation between 
pcs. Each pair of pcs is a consonance if it belongs to a natural harmonic senario. A set of pcs constitutes 
a triad if they are consonants two by two. The triad is a set in which each possible pair of pcs are 
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consonant. To formalize the aforementioned ideas, we will employ First Order Logic (FOL) to examine 
them in detail, in the next section.

4. Logical Formalization

Although developed independently, our central concept is so close to Stumpf's original idea that we 
kept his term, concord and formalize it before developing our definition. As a formal domain, we take 
the 12-tone system G =ℤ12. 8

Unlike Stumpf, who justifies his collection of intervals upon empirical psychological tests, we base 
ourselves on the phenomenon of natural harmonics.

Some definitions are in order:

Definition 2. (Riemannian Functions) The pitch class x is called the mediant (dominant) of the 
pitch class, y, if it is tantamount to the fifth (third) natural harmonic 9 of y. We write x = fm (y) and 
x = fd (y), respectively.10, 11

Example 1. (Riemannian Function) Those are the inner relationships into the senario depicted 
on Figure 4: a is the mediant of f, denoted as a = fm (f ), and c is the dominant of f, denoted 
as c = fd ( f ).

We separate the definition of a triad into two moments: the identification of the pairs of consonant 
pcs, and the construction of a maximal set in which elements are two by two maximally consonant.

Definition 3. (Senario) A Senario of a pc t is a set of pcs composed by the first, third and fifth 
natural harmonics of the pc t. Denoted as {t , fm (t), fd (t)}.

Example 2 (Senario). Those are the senarios corresponding to the tones f, c, and a: i: {f, c, a}; 
f: {c, g, e}; and d : {a, e, c #}.

Definition 4. (Consonance) A not ordered pair of pcs (a, b) is a Consonance, if and only if, a and 
b appears in the same senario. Denoted as 12 Consonance(a, b) =def \v (a U v ) ‚ ( b U v ), 
where v is a senario.

8  In the examples elements we will represent as 'notes names' in bold low-case letters and the symbols # and ∫.
9  Harmonics are “a serie of frequencies, all of which are integral multiples of a singles frequency termed the fundamental. The 
fundamental and its harmonics are numbered in order, the fundamental being the first harmonic and having the frequency 1f, the 
second harmonic having the frequency 2f, the third harmonic 3f, and so forth” (Randal 1986, p. 364).
10  Of course, there is another relationship into the series of natural harmonics – that between the fifth and the third 
harmonics (e. g., the relationship between e and g in an overtone series with fundamental c). But this is not a contiguous 
relationship. At least at the denotational level, it can be seen as a derived relationship and there is no need to introduce a 
mathematical function to describe it. We can do this easily as follow ∃w [x = fm(w) ∧ y = fd(w)].
11  fm and fd allows inverse functions, once every pitch in a pitch class has its 3rd and 5th partials, and they are also bijective, 
once every pitch is 5th (or 3rd) of some other note.
12  In fact, that expression is a shortcut for Consonance(x, y) = def ((y = fm(x) ∨ (x = fm(y) )) ∨ ((y = f d(x)) ∨ (x = f d(y)))  ∨  
∃t [((x = fm(t) ∨ (y = f d (t)) ∨ ((x = f d (t) ∨ (y = fm (t))].
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Example 3. (Consonances) To identify consonances we need, first, to pick up some senarios. 
Those corresponding to the pcs f, c and a. In that case, (a, e) is a consonance as they appear in 
the senario i: Œf, c, a�; (a, c #) is a consonance as they appear in the senario d: Œa, c #, e�; and 
(e, f ) senarioi : Œf, c, a�; (a, c #) is not a consonance as it never appear together in any senario.

Definition 5. (Concord) A not ordered set S of pcs, {xi , ... , xn}, is a Concord of consonances, if all 
pairs (xi , xj ), with xi , xjUS is a consonant pair.

Example 4. (Concord) Let S = {a, e, c #}, be a set of pcs. To determine if it is a concord, we need 
to check out if all the (possible) unordered pairs of elements of S are consonants. Those pairs are 
(a, e), (a, c #) and (e, c # ). All those three pairs are consonants once they belong to the pc A senario, 
d: Œa, c #, e�.

Example 5. (Concord) Let S = {a, e, c }, be a set of pcs. Is it a concord? We mean, are (a, e), (a, 
c), and (e, c), all consonant pairs? Yes it is, once (a, e), belongs to A pc senario,  d: Œa, c #, e�, (a, 
c),belongs to F pc senario, i : Œf, c, a�, and (e, c) belongs to C pc senario, f: Œc, e, g�.

It should be noted that the above definition does not correctly characterize the concept of triads 
since the augmented chord, for example, {c, e, g #} is contemplated by it (See definition 1). We fix 
this problem with Definition 6. There are two functions classified as Schoenbergian functions for they 
represent ideas from Schoenberg.

Definition 6. (Schoenbergian Function) The two Schoenbergian Functions, denoted as f S and 
f D corresponds to the inverse of the dominant function, fd, and to exactly to the dominant 
function, fd (see Definition 2). Formally, we have: f S = f -1

d and f D = f d .

f S maps a pitch-class into 8 pitch-classes below (a major fourth down) or into 6 pitch-classes above 
(a major fourth up).13

Example 6. (Schoenbergian Function) Example over the pitch class c. f S (c ) produces f and f D 
(c ) produces g.

Definition 7. (Basic Function) A function is said to be basic if it results of a single composition 
between a riemannian function and a schoenbergian function.14

Since there are two Riemannian functions and two Schoenbergian functions, then we have only four 
basic functions: (fm 1 f S),   (fm 1 fD), (f d 1 f S) and (f d 1 fD).

Example 7. (Basic Fuction) Example over the pitch class c. The notes obtained are (fm 1 f S)(c ) 
= a, (fm 1 fD)(c ) = b, (f d 1 f S)(c ) = c  and (f d 1 fD)(c ) = d.

13  Inspired by Schoenberg's reflection (with Schenker's agreement) that tonal harmony derives from two strands, nature 
and the human intellect.
14  Since the functions f d and fD, are redundant, we can even eliminate one of them.
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Definition 8. (Diatonic Set) The notes resulting from applying basic functions (over the same fun-
damental) set up the diatonic set.

A triad is a concord whose notes are all definable only by basic functions:

Definition 9. (Triad) A triad is a concord, C = {x1, ... , xn}, such that [i , xj   = f ( x* ), where x* U 
C, and f is a basic function.

In the next example, we will see that an augmented chord is not a triad.

Example 8. (Triad) Let S = {c, e, g #}, be a set of pcs. Is it a triad ? Though (c, e), (e, g), and (c, g #), 
are all consonants pairs and therefore, they build up a concord,15 however, this is a concord 
that use other than simples compositions (Definition 8), hence they are not a triad, since it 
does not fit the triad definition.

Theorem 1. (Triads have a proper size) Any triad has exactly size three.16

The proof will be by contradiction, we assume the existence of a triad with more than three elements, 
and we will check that, in all cases, we found a contradiction. We will use a logical first-order language 
to formalize the proof.

4.1. The idea of the proof17

We can see a 4-pc concord, say S = {x1, x2, x3, w}, as a 3-pc concord, say {x1, x2, x3}, added with one 
more pc, w. By Definition 5, the pairs (w, x1), (w, x2), and (w, x3), must be all consonants. We will show 
that these 3 following conditions written in formal language, related to Consonance (w, x1), Consonance 
(w, x3) and Consonance (w, x3), lead to a contradiction and, therefore, there is no 4-pc concord.

Condition 1: Consonance (w, x1) = def ( (x1 = fm(w)) ƒ (w = fm(x1)) ) ƒ ( (x1 = fd(w)) ƒ (w 
= fd(x1)) )  ƒ \ t1 [ (w = fm(t) ‚ x1 = fd(t1) ) ƒ (w = fd(t1) ‚ x1 = fm(t1)) ].

Condition 2: Consonance(w, x2) = def ( (x2 = fm(w)) ƒ (w = fm(x2)) ) ƒ ( (x2 = fd(w)) ƒ (w = 
fd(x2)) ) ƒ \ t2 [ (w = fm(t1) ‚ x1 = fd(t2) ) ƒ (w = fd(t2) ‚ x1= fm (t2)) ].

Condition 3: Consonance (w, x3) = def ( (x3 = fm(w)) ƒ (w = fm(x3)) ) ƒ ( (x3 = fd(w)) ƒ (w 
= fd(x3)) ) ƒ \ t3 [ (w = fm(t3) ‚ x3 = fd(t3) ) ƒ (w = fd(t3) ‚ x1 = fm(t3)) ].

15  Once (c, e) belongs to C pc senario, f: Œc, e, g�;  (e, g) belongs to E pc senario, h: Œc, e, g #� and (c, g #) belongs enhar-
monically to the A∫ pc senario, d∫: Œa∫, c, e∫�.
16  Curiously, in Graph Theory the smallest non-trivial click has size 3 (Bondy, 1976).
17  Although a simpler demonstration is possible, employing strong formalism, we insist on formalization only with logic since 
one of the objectives is to employ the simplest of mathematics possible, weaker even than arithmetic. Arithmetic = Logic + 
Order. We use logic without order, to be conceptually as simple as possible.
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Example 9. (A 4-pc Concord) Let S = {c, e, g, w}, be a 4-sized set of pcs. Is it a concord? It is 
possible that (c, e), (c, g), and (e, g), been consonants pairs, even so, we get (c, w), (e, w), and 
(g, w), been consonants pairs? No.

4.2. Our contribution

Some consequences directly associated with these two concepts - Consonance and Concord - are:
I. We have applied the proposed definition of triad over all 220 unordered pc sets of size 3 in the 

scope of the chromatic scale (12 pcs), and only major and minor triads produced results compatible 
with the definition. 

II. Once we do not employ the concept of order in the definition, either to consonance neither to 
concord, the formalism proposed here is scale-free.

III. Because of the previous item, the entire formalism is then all-qualitative. This is going to be the 
basis for a future formalization of the Tonal System on an all-qualitative basis.

IV. Theorem 1 shows that the size of triads is a consequence of the definition and not an arbitrary 
imposition.

We prove that the proposed definition of triad is complete, all existent type of triad are obtained and 
the definition is also sound - everything that is obtained by means the definition is, in fact, a triad.

We will, survey, briefly, a related work: the mathematical formalization of Stumpf definition done by 
Thomas Noll.

4.3. Thomas Noll

   In The Topos of Triads (2005, 1-26) Thomas Noll intends to formalize the concept of concordance 
introduced by Stumpf. His approach is based on a transformational investigation of the intervallic 
constitution of the triads. Each triad is studied as a subaction of a monoid action of an eight-element 
monoid on G =ℤ12. Each transformation is a Twelve-Tone-Operation (an affine endomorphism ℤ12) 
which stabilizes the triad in question and which extrapolates an association of an internal interval of the 
triad with its fifth.
Definition 11. (Tone Perspective) A pc perspective is a affine map f : ℤ12/ℤ D ℤ12/ℤ, i.e., f is of the 
form f (x ) = t + s % x . We denote such maps by ts, and call the collection of all such maps .

The set of all those maps constitutes a monoid.
Proposition 1: There is a bijection between (ℤ12 / ℤ) and , given by the map ts ↦, (ts(0) . ts(1)) = (t , 
s + t). To each transformation in the monoid corresponds a pitch on (ℤ12 / ℤ).
Definition 12. (Associated Triadic Monoid) To any given triad X ={a, b, c}, we assign the monoid wX 
consisting of all pc perspectives ts such that ts (X) 5 X; thus, wX is the monoid of all pc perspectives 
preserving X. We call wX the triadic monoid associated to X.
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Example 10 (Tone Perspective) For instance, take the C major triad, {0, 1, 4},18 and take the pc 
perspective ts where t = 1 and s = 3 i.e., s = 13 whose functional expression is f (x) = t + s % x Lf (x) 
= 1 + 3 % x. 
       If we apply it to the notes of the C major triad, we obtain f (0) = 1 + 3 % 0 = 1, f (1) = 1 + 3  
% 1 = 4,  f (4) = 1 + 3 % 4 = 0, which are the very notes of the C major triad. Now we can state the 
central idea of Thomas Noll:
Proposition 2: The transformations in w{0, 1, 4}, those which preserve C major, correspond, according to 
the proposition 1, to the consonant intervals within the C major set, {0, 1, 4}.

Based on Proposition 1, each transformation (pc perspective) can be associated with a pair of pcs. 
Noll says that the transformations of the monoid of w{0, 1, 4} are those associated pairs of pcs found in 
Stumpf's definition.

We have two critical observations about the Topos approach to Stumpf insights, vis-a-vis of our 
objective:

i. Noll needs a group transformation, over ℤ12, to emulate a minor triad from his original concept 
of major triad. The transformation x ↦ ax+b sends major triads to minor triads when a = -1.    

ii. Noll's definition includes four types of triads (namely those with the commutation characteristics 
5, 7, 10 and 2), which are not major and minor triads in the sense of Stumpf.

iii. It left out one of the intervals present in the original work of Stumpf. This interval is precisely one 
that does not match in the formalization. Noll affirms (2016) has been borrowed the Stumpf 
idea of concordance. Nevertheless, he takes only eight from the nine original intervals as he gets 
rid of one of the ninth original consonant intervals used by Stumpf, the ascending fourth. That 
omission is justified saying that the fourth is considered dissonant in early medieval polyphony. 

4.4. Comparison

In our formalization, – implemented employing a maximal combination of consonance within a 
minimal senario framework  – the logical apparatus that yields major and minor triads seems to be 
in syntony with Stumpf's idea of concordance. While Noll applies hard mathematical tools, formalizing 
Stumpf's design through a Topos of Monoid, we have elaborated the concept of concordance in an 
alternative formal fashion that entitles the qualitative aspects.

We have disregarded the concept of interval as an ordered pair of pcs. Instead, we have considered 
the reflexive binary relationship within it. We also have abandoned the idea of concord as a preserved 
set under affine transformations. We have replaced it with a simple reflexive n-nary relation.

Noll's formalization imposes two different bijections to characterize major and minor triads, while we 
found out a single structure able to represents the two kinds of triad. It is done using the idea of concord 
of consonances over minimal senarios. To find a triad, it is only required to identify their senarios through 

18  In this paper, we use the circle of fifth encoding – C, G, D, A, E,... - instead of the semitone encoding – C, C #, D,... . Therefore, 
in this example, 0 corresponds to C, 1 corresponds to G, and 4 corresponds to E, i.e., the C major triad.
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the structure of the fundamentals and their natural harmonics.
Stumpf relies on psychology and empirical tests; his definition includes major, minor, and augmented 

triads. Noll formalizes Stump's definition with advanced math tools.

5. Conclusions and further work

Our definition fits the idea of Schoenberg and Schenker who believe that the tonal system is the 
result of nature influence and human reasoning. Nature tells us how to be consonant through natural 
harmonics, and human's intellectual skills construct triads as a combinatorial concord of consonances.

What is the advantage of splitting our formal definition of triad into two parts, the consonance and 
concord? First, it became possible to define triad in a qualitative formalism. Second, we can extend the 
alternative definition of triad towards a definition of tetrad, in the scope of the same formalism just 
relaxing the concept of consonance.

We believe that our formal structure for the triad will provide us with future insights on tonal 
function.19 

Our definition does not accommodate the "diminished triad as a triad. And that's a good thing once 
they do not deserve this classification. However, a fundamental question arises: how to elaborate a 
formal description of the tonal system if we cannot formally describe the "diminished triad"? We should 
emphasize that this is not an issue here. Our only goal in this work was to define the triad, which is 
one important building block of the tonal system. Another crucial step in the formalization of the tonal 
system will be taken when, in future work, we formalize the tetrads.  

All the results have been achieved using a straightforward formal language, even simpler than the 
simplest of the quantitative mathematics – the arithmetic.
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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).



PARTE III – TEORIAS DA MÚSICA: ALTURAS

Série Congressos da TeMA Vol. IV - Teoria Musical no Brasil: Diálogos Intercontinentais (2021)262

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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