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Moderador: Cristina Gerling
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Autor(es)
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Adriana Moreira
Adriana Jarvis Twitchell
Yanina Daniluk
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Desireé Mayr
Alejandro Barbot
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Gabriel Navia
Gabriel Venegas Carro
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Título da comunicação
The Use of Roving Harmonies in Leopoldo Miguez's Music
El tritono como organizador del sistema tonal

Horário
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Instituição
UNEB
Universidad de
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(Uruguai)
UNILA
Universidad de
Costa Rica
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Universitaria Bellas
Artes
(Colômbia)
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Helder Alves de Oliveira
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la República
(Uruguai)
UFRJ
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A pesquisa em processos de criação colaborativa e criatividade
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Guilherme Bertissolo
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Sessão 3b: Interfaces entre teoria e prática na análise e na pedagogia
Moderador: Orlando Fraga
Horário
10:30–11:00
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Título da comunicação
Choros no. 2 à luz das propostas analíticas de Nicholas Cook
Mapeando as análises musicais realizadas por performers: como tornar
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relevante para a sua prática musical?
Teleologia das disciplinas de contraponto e harmonia

Instituição
UFBA

UFBA
UFRJ

26/11 (sexta-feira) 10:30–12:00
Autor(es)
Sammille Bonfim
Wesley Higino

UFB
FAMES

Marcio Spartaco Landi

UECE

Instituição
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Moderador: Desirée Mayr
Horário
14:30–15:00
15:00–15:30

15:30–16:00

Título da comunicação
Justaposição funcional em peças para dois pianos de Francisco
Mignone
Estruturas musicais, gestos pianísticos e expressividade - aspectos
integrados em um sistema de análise aplicado à prática da Sonata
para piano de Frederico de Freitas
Perspectivas interpretativas nas Toccatas em Ritmo de Samba nº 1 e
nº 2 para violão de Radamés Gnattalli mediadas pelas diretrizes
analíticas de Jan LaRue

Sessão 4b: Intertextualidade, narratividade e significado em música
Moderador: Gabriel Henrique Bianco Navia
Horário
14:30–15:00
15:00–15:30
15:30–16:00

26/11 (sexta-feira) 14:30–16:00
Autor(es)
Alexandre Dietrich
Maria Bernardete Castelan Póvoas
Maria Bernardete Castelan Póvoas

Instituição
UDESC

José Rui Pedroso
Marcos Kröning Corrêa
Maria Bernardete Castelan Póvoas

UDESC

UDESC

26/11 (sexta-feira) 14:30–16:00

Título da comunicação
Intertextualidade entre Miguéz e Liszt na “Sinfonia Op. 6 em Si bemol” (1882)
de Leopoldo Miguéz
Narratividade e Intertextualidade nas paráfrases operísticas de F. Liszt (18111886) sobre as óperas de V. Bellini (1801-1835)
A Hermeneutic Approach to the Composition “The Azalea” (2020)

Autor(es)
Vitor Giovannitti

Instituição
USP

Thiago Teixeira

UNESPAR

Sa Ra Park

Texas
State
University
(EUA)
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Sessão 5a: Teoria e análise da música popular
Moderador: Cleisson Melo
Horário
08:30–09:00

Título da comunicação
O espaço de probabilidades harmônicas na música de Jobim

09:00–09:30
09:30–10:00

Procedimentos de deformação formal no repertório de Choro
Algunas consideraciones formales y armónicas en la zamba argentina

10:00–10:30

Sobreposição de camadas musicais através da utilização de riff’s

Sessão 5b: Pedagogia da teoria musical em perspectiva histórica
Moderador: Guilherme Bertissolo
Horário
08:30–09:00

Título da comunicação
Partimentos com graus conjuntos: uma perspectiva para a análise e
realização de esquemas de contraponto e harmonia

09:00–09:30

De alto a baixo – um caminho analítico pelas categorias de estilo de J.
Burmeister
Música, nacionalismo y pedagogía de la armonía en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid: el caso de Enrique Massó Ribot (19061995)
Erwin Leuchter: um professor alemão falando sobre a harmonização de
Corais de J. S. Bach na América Latina

09:30–10:00

10:00–10:30

27/11 (sábado) 08:30–10:30
Autor(es)
Hugo Carvalho
Carlos Almada
Cibele Palopoli
Alejandro Martinez
Edgardo Rodriguez

Instituição
UFRJ
UFRJ
USP

Sólon Mendes

UFRB

Universidad
Nacional de La
Plata
(Argentina)

27/11 (sábado) 08:30–10:30
Autor(es)
Fernando Tavares
Diósnio Machado Neto
Gustavo Caum e Silva
Cassiano Barros

Instituição
USP

Noel Torres Rivera

University of
Missouri-Kansas
City Conservatory
(EUA)

Leonardo Marques
Sergio Paulo R. de Freitas

UDESC

UDESC
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Sessão 6a: Materiais folclóricos em perspectiva analítica
Moderador: Achille Picchi
Horário
16:00–16:30
16:30–17:00
17:00–17:30

Título da comunicação
Procedimentos de estilização do folclore na Suíte n°2 (Nordestina)
de César Guerra-Peixe
Short Notes on Strong Beats: Case Studies in African and AfroDiasporic Meter
Songs of the People - The Use of Folkloric and Traditional
Brazilian Music Styles by Contemporary Brazilian Composers

Sessão 6b: Análise de repertório contemporâneo
Moderador: Carole Gubernikoff
Horário
16:00–16:30

Título da comunicação
Projeção do material sonoro no tempo: processos analíticos
aplicados em “Talea” de Grisey

16:30–17:00

Questões acerca da análise de repertório vocal contemporâneo

27/11 (sábado) 16:00–17:30
Autor(es)
Ísis Natali Cardoso

Instituição
UNICAMP

Lina Sofia Tabak

CUNY
Graduate
Center (EUA)
University of
California (EUA)

João Martins

27/11 (sábado) 16:00–17:30
Autor(es)
Willsterman Sottani
Eduardo Assad Sahid
Thais Araujo de Moraes
Felipe Perez
Arthur Rinaldi

Instituição
UFJF

UNESP

IV Congresso da TeMA | 16

RESUMOS
DAS
COMUNICAÇÕES

SESSÃO 1A
Teoria e análise em
contextos pós-tonais

Almeida Prado, um artista pós-moderno?
Gregório dos Santos Oliveira (USP)
Almeida Prado foi um compositor bastante prolífico, tendo composto mais de
600 peças para as mais diferentes formações (PEIXOTO, 2016). Além da
extensão, sua obra se destaca pela variedade estilística, utilizando em suas peças
processos tonais, modais, pós-tonais, seriais e atonais. Através desse ecletismo
estilístico, Almeida Prado justifica a autodenominação de seu período
composicional de 1983 e 1993 como “pós-moderno” (CORVISIER e COSTA,
2015, p. 7, 20-23). Essa classificação, contudo, leva em conta apenas aspectos e
processos relacionados exclusivamente à linguagem musical. Propomos nesta
comunicação uma nova aproximação do compositor e sua obra com o pósmodernismo, correlacionando sua produção e seu posicionamento estético
através de uma leitura do texto “Mapeando o Pós-Moderno”, do linguista e
esteta alemão Andreas Huyssen (1992). Através de nosso trabalho, mostramos
como Almeida Prado, na busca por sua própria linguagem e de seu lugar como
compositor, adota diversas atitudes que podem ser vistas como pós-modernas.
Algumas delas são a adoção de diferentes técnicas e linguagens na composição
de suas peças, o uso de temáticas não musicais como fonte de inspiração e a sua
releitura do nacionalismo modernista.
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SESSÃO 1A
Teoria e análise em
contextos pós-tonais

Ilha de Coral, de Almeida Prado: um estudo
analítico
Gregório dos Santos Oliveira (USP)
Adriana Lopes da Cunha Moreira (USP)
Ilhas, composta em 1973, é uma obra do período que Almeida Prado
autoclassifica como de consolidação de sua linguagem (CORVISIER, 2015, p. 7),
apresentando processos composicionais que se tornaram marcantes em sua
produção subsequente. Cada peça deste ciclo é composta a partir de blocos
sonoros referenciais, que são definidos através de seu potencial de ressonância e
distribuídos nos diferentes gestos, motivos e texturas que estruturam cada uma
das Ilhas. Esses blocos sonoros são apresentados no prefácio ao lado de epígrafes
descritivas, que auxiliam o intérprete a definir a dimensão expressiva de cada
peça. Nas Ilha dos nove vulcões, Ilha de Pedra, Ilha de Gelo, Ilha Verde-Azul e
Ilhas Afortunadas, a estrutura é definida a partir das alturas presentes nesses
blocos referenciais, sendo apenas pontuados pelos “elementos invasores”. Em
Ilha de coral e Ilha das flores, contudo, tais elementos assumem maior grau de
importância, saindo da dinâmica que norteia as demais ilhas. Sendo assim, esta
comunicação traz como objetivo evidenciar a estrutura de Ilha de Coral,
mostrando a articulação formal criada pela oposição entre as alturas dos blocos
sonoros referenciais e os ditos elementos invasores. Para isso, faremos uma
análise guiada através de parâmetros musicais como gestos, motivos,
agrupamentos rítmicos, formação textural e densidade, recorrendo
pontualmente a alguns conceitos da Teoria dos Conjuntos (STRAUS, 2016).
Através de nosso trabalho, pudemos observar o uso por Almeida Prado do que
Guigue e Pinheiro chamam de “metasserialismo” (2002, p. 71, 72). Apesar de
estabelecer blocos sonoros referenciais para cada uma das sete peças de Ilhas,
combinando todas na oitava e última peça Arquipélago, percebemos estratégias
diferentes na manipulação do material em cada uma delas. Em Ilha de Coral, o
bloco sonoro adquire a função de contraste, evidenciando um raciocínio
motívico e devolvendo o papel formativo estrutural para a manipulação das
alturas.
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SESSÃO 1A
Teoria e análise em
contextos pós-tonais

Bored with minimalism: John Adams’ first
attempt at convoluting simplicity
Adriana Jarvis Twitchell (UDESC)
John Adams’s “post-minimalist” style was first explored in his self-designated
opus one, China Gates for solo piano. An analysis is here conducted of the piece
revealing elements of this style incluing simplicity, repetition and symmetry
mixed with variation, tension and resolution, and a measure of unpredictability.
Adams’s description of the piece is that of an “almost perfect palindrome,” and
this presentation shows how palindromes are manifest both on the large and
small scale, as well as showing their post-minimalist, purposeful imperfection.
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SESSÃO 1A
Teoria e análise em
contextos pós-tonais

Un acercamiento a “Pancha y Elisa” a través de
sus leitmotifs
Yanina Daniluk (UNA)
“Pancha Garmendia y Elisa Lynch” es una ópera contemporánea estrenada en
septiembre de 2018, compuesta por Diego Sánchez Haase. Dado que la obra es
bastante reciente, no hay registros de análisis del contenido musical ni de la
relación entre música y texto. Considerando la relevancia de esta ópera por ser la
segunda compuesta por un autor paraguayo, la presente investigación pretende
contrastar las características de los principales personajes femeninos con su
representación musical en la obra, tomando como elemento orientador los
leitmotifs de cada una.
Para ello, se presentan el contexto de la ópera, incluyendo comentarios sobre el
argumento y los personajes principales. Luego se profundiza en el aspecto
musical, analizando los leitmotifs de Pancha y Elisa en sus cualidades melódicas,
rítmicas y gestuales. Finalmente, se realiza una comparación entre ambos
leitmotifs y se propone una relación entre las características musicales de éstos y
la representación de los personajes en la ópera.
Como resultado de la investigación, se concluye que la música compuesta por Sá
nchez Haase dialoga con la narrativa de Roa Bastos, aportando a su vez una
nueva capa interpretativa de los personajes y sus contrastes, elevando
finalmente la figura de Pancha Garmendia y retratando a distintos niveles la
oposición con Elisa Lynch.
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SESSÃO 1B
Teoria e análise em
contextos tonais

The Use of Roving Harmonies in Leopoldo
Miguez's Music
Desireé Mayr (UNEB)
Leopoldo Miguéz was a pioneer of absolute music in the German romantic
tradition in the late nineteenth century in Brazil. The republic’s positivist project
for the modernization of Brazil was implemented in different areas. In the case
of music, this involved an aesthetic shift, moving away from the Italian opera,
toward German instrumental genres. Miguéz is a perfect example of a composer
in accordance with these new times. He wrote the first Brazilian symphony,
symphonic poem, and violin sonata, among many other instrumental pieces.
Through an in-depth systematic analysis of some of Miguéz’s compositions, I
have been aiming to understand his style. I identified some procedures that can
be considered his stylistic traits. One of these is the use of roving harmonies (RH),
which Schoenberg (1969) defines as progressions formed mostly by vagrant
chords that lack a clear definition of tonal reference. Miguéz typically employs
RH progressions in transitional or elaborative passages, with the clear function
of bridging remote keys and blurring the sections. This study presents and
analyses excerpts from four roving passages used in his works. These show how
he mastered the technique and incorporated it into his compositions. Another
remarkable recurrent element in Miguéz’s use of RH concerns voice leading. The
voices of the vagrant chords of his progressions are preferentially connected by
semitonal motions, evidenced in the examples by original analytical voiceleading graphs. Miguéz advanced contemporary aspirations toward
modernization, which is quite remarkable considering his lack of formal
training, and the absence of local models in Brazil at the time. While living and
working mostly in Rio de Janeiro, Miguéz was able to apply, this compositional
procedure that was not in common use in Brazil, most likely internalized
through careful analysis of scores.
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SESSÃO 1B
Teoria e análise em
contextos tonais

El tritono como organizador del sistema tonal
Alejandro Barbot (EUM/UdelaR)
El propósito de este trabajo es proponer que el tritono constituye el elemento
organizador del sistema tonal, y que su movimiento de resolución es lo que define la
relación dominante – tónica, así como plantear que los cambios en el tratamiento y en
la gradual aceptación del tritono producidos entre el siglo XV y el siglo XVII,
posibilitaron el surgimiento del sistema tonal.
Cada campo diatónico cuenta con un tritono que resuelve en una consonancia
imperfecta, siendo las potenciales tónicas del campo las fundamentales de las tríadas
que contienen ambas notas de resolución. Según resuelva sobre una tríada mayor o
una tríada menor, el tritono cuenta con dos tipos de sensible: la sensible y la sensible
plagal. La sensible, nota a distancia de semitono por debajo de la tónica y con
direccionalidad hacia la misma, es utilizada ya desde la alta edad media para cadenciar
en la finalis u otra nota importante del modo. La sensible plagal, que consiste en un
movimiento descendente de semitono hacia la quinta del acorde de tónica, tiene su
origen en la regla fa super la de la música ficta utilizada en la música pre-tonal.
Asimismo, la sensible plagal puede verse como la contrapartida dual de la sensible: un
movimiento de semitono descendente hacia una nota que genera una acorde
construido descendentemente por terceras.
El movimiento de resolución de al menos uno de estos tritonos, el que contine la
sensible o el que contiene la sensible plagal, genera una relación de dominante-tónica,
lo cual permite visibilizar el conjunto de acordes que funcionan como dominantes de
una tónica dada. Las tónicas, las dominantes y las subdominantes, se pueden agrupar
en ejes, lo cual permite visualizar las relaciones funcionales existentes entre acordes
pertenecientes a diferentes campos diatónicos.
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SESSÃO 1B
Teoria e análise em
contextos tonais

Acordes de sexta aumentada e o âmbito tonal
expandido: uma perspectiva neo-dualista
Gabriel Navia (UNILA)
Gabriel Venegas Carro (UCR)
Como aponta Daniel Harrison, podemos tomar o fato de termos poucas
incertezas hoje sobre os acordes de sexta aumentada como “um sinal de
progresso ou complacência” (1995, p. 170). Ao considerarmos práticas tonais que
extrapolam o cânone europeu clássico e ao revisitarmos os escritos de alguns
teóricos do século XIX e início do século XX (e.g., Weber 1830–32; Tchaikovsky
1871; Louis e Thuille 1913), torna-se evidente que a conceitualização e
classificação destes acordes disponíveis nos livros didáticos atuais (e.g., Piston
1987; Gauldin 2004; Laitz 2015; Kostka et al. 2017; Aldwell et al. 2018; RoigFrancolí 2019) têm ao menos duas limitações importantes: 1) uma demasiada
ênfase sobre apenas três tipos de acordes de sexta aumentada e 2) uma restrição
da compreensão sintática destes.
A partir do conceito de “supermodo” de David Temperley (2018), do “sistema
menor estendido” de Cyrill Kistler (1898), de perspectivas harmônico-dualistas
(Hauptmann 1853; Oettingen 1866; Riemann 1893; Harrison 1994;
Klumpenhouwer 2002; 2011) e de modelos sintáticos generalizáveis tanto a
progressões com orientação autêntica como com orientação plagal (Smith 1981;
Hyer 2011; Nobile 2016; 2020; Venegas e Navia 2017; 2019), neste trabalho,
realizamos uma revisão exaustiva das formas de construção e representação dos
acordes de sexta aumentada ou terça diminuta e seus possíveis comportamentos
harmônico-sintáticos. Para isso, propomos uma coleção referencial, o âmbito
tonal expandido, que inclui os dois graus que com mais frequência são
utilizados em acordes de sexta aumentada (#4 e b2); propomos também uma
notação analítica que possibilita a representação de acordes que incluam terças
diminutas e, finalmente, um modelo de comportamentos harmônico-sintáticos
que considera igualmente forças plagais e autênticas.
A proposta que apresentamos aqui tem como objetivo oferecer ferramentas tanto
para a consideração dos acordes de sexta aumentada analiticamente quanto a
exploração destes em práticas criativas.
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SESSÃO 1B
Teoria e análise em
contextos tonais

Procesos bidimensionales en la macroforma
musical
Juan Manco (Fundación Universitaria
Bellas Artes)
El objetivo de esta ponencia es acercarnos a la identificación de procesos
bidimensionales en obras multimovimiento a partir de las relaciones entre lo
micro o lo meso con la dimensión macroformal de la música. Por dimensión
macroformal de la música entendemos aquí la extensión que representa la obra
musical que está compuesta por diferentes movimientos. El caso más común de
esta dimensión se presenta en las obras enmarcadas dentro de la forma sonata,
es decir, aquellas obras que surgieron como estructuras multimovimientos en el
siglo XVIII, bien fuera para un instrumento solo, música de cámara o música
orquestal. El concepto de bidimensionalidad hace referencia a la posibilidad de
representación que tienen diferentes estrategias de organización de la
microforma o mesoforma para proyectarse en la dimensión macroformal
En este sentido, la exposición partirá de una conceptualización sobre lo que se
entiende por dimensión macroformal de la música. Luego, se fundamentará el
concepto de bidimensionalidad a partir de una apropiación y reinterpretación
del enfoque propuesto por Moortele (2009), que nos permitió contar con una
agenda de trabajo analítico para el abordaje del repertorio analizado, no sin
antes establecer un contexto sobre la macroforma desde un punto de vista de lo
que entendemos como bidimensionalidad abstracta. Por último, se proponen
algunos de los resultados analíticos desde donde emergieron diferentes tipos de
procesos bidimensionales tanto directos, indirectos y por contraste, identificados
en las obras a partir de elementos como la armonía, la duración, la intensidad y
la estructura.
Se espera con este trabajo aportar a la poca investigación que existe actualmente
sobre el análisis de la macroforma y sus procesos bidimensionales, asunto que
puede impactar no solo los procesos académicos formativos, sino las prácticas
musicales mismas.
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SESSÃO 2A
Teorias modelares

Teoria da Informação: uma avaliação de seu
impacto sobre pesquisadores brasileiros
Aline Guterres Morim (UFSM)
Arthur Rinaldi (UFSM)
Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa de Iniciação Científica
realizada entre 2019 e 2020 e que teve como objetivo estudar os fundamentos da
Teoria da Informação e avaliar os impactos de sua aplicação ao campo da
Análise Musical, avaliando textos em língua portuguesa e inglesa,
compreendidos entre 2009 e 2019. A metodologia de pesquisa envolveu as
seguintes etapas: 1) revisão bibliográfica sobre as bases da Teoria da Informação
e sobre sua aplicação em Análise Musical (SHANNON & WEAVER, 1964;
CHERRY,1951; KLINE, 2004, 2015; BENT & POPLE, 2001; MOLES, 1978); 2)
levantamento bibliográfico em bases de dados online de textos acadêmicos em
língua portuguesa sobre Música que abordem a Teoria da Informação dentro do
recorte temporal especificado; 3) leitura crítica dos textos selecionados; 4)
avaliação dos resultados. Foram selecionados dez trabalhos que apresentaram a
Teoria da Informação aplicada à Análise Musical. Os textos foram inicialmente
categorizados em dois grandes grupos a partir da identificação de duas
diferentes utilizações da Teoria da Informação em pesquisas na área da Música:
a pesquisa quantitativa e a qualitativa. Isto é, uma aplicando os cálculos
matemáticos referentes à Teoria da Informação e outra fundamentando análises
musicais através de conceitos retirados da teoria. Os conceitos da Teoria da
Informação que norteiam uma análise musical estão relacionados à possibilidade
de avaliar quantitativamente elementos estéticos da mensagem musical/sonora.
No entanto, observou-se uma outra possibilidade nas pesquisas de autores
brasileiros, os conceitos da Teoria da Informação, em sua maioria, estão
relacionados às pesquisas qualitativas, isto é, as pesquisas não aplicam os
cálculos matemáticos para quantificar elementos estéticos da mensagem musical,
mas sim uma abordagem na qual os autores aplicam os conceitos de forma
qualitativa para compreender ou mesmo para criar obras musicais. A Teoria da
Informação foi utilizada como meio para compreender conceitualmente o
discurso musical dessas obras.
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SESSÃO 2A
Teorias modelares

HarmonIA: um software experimental para
manipulação de sucessões cordais geradas por
um modelo preditivo conexionista
Fernando Rauber Gonçalves (UFRGS)
HarmonIA é um software para manipulação interativa de sucessões de acordes
geradas por modelagem preditiva. Seu desenvolvimento partiu de um fork da
solução de código-aberto disponibilizada por KIM (2019), na qual um modelo
preditivo treinado por uma Rede Neural Recorrente com mecanismo LSTM
(Long Short-Term Memory) atua na geração textual ao estilo de Shakespeare. Em
HarmonIA, o mesmo modelo de aprendizado computacional foi treinado para
gerar sucessões cordais a partir de um dataset de 64.529 músicas cifradas extraídas de um popular site colaborativo de “cifras” do Brasil. Após filtragem e
tratamento dos dados, foram treinados modelos específicos para diferentes
tonalidades, artistas e estilos, bem como outros recortes experimentais.
Uma interface de criação musical assistida foi implementada para a manipulação
das sucessões cordais, permitindo a manipulação e audição (estilizada) em
tempo real dos resultados, bem como a comparação entre diferentes modelos
preditivos. O aspecto central da interface consiste em uma visualização das
continuidades hipotéticas de uma sucessão, dispostas de forma proporcional.
Para tornar o processo mais auditivamente gratificante, foram extraídas também
diversas alternativas de posições de acordes no violão para construção do
feedback auditivo. Estas posições são também visualizadas em notação musical e
podem ser exportadas para o software MuseScore para manipulação livre.
Ainda que os modelo preditivos treinados tenham sido capaz de modelar alguns
comportamentos implicacionais fortes (como a resolução de acordes dominante e
certa consistência estilística), são necessárias avaliações mais aprofundadas da
viabilidade deste tipo de modelagem para compreensão teórico-analítica de
marcadores estilísticos. Para a criação musical assistida, na qual a fidelidade dos
modelos aos comportamentos originais é menos importante, o autor avalia que
há muito potencial para este tipo de ferramenta.
O download da aplicação, código-fonte e datasets brutos estão disponíveis na
plataforma
GitHub,
sob
a
licença
de
uso
permissivo
MIT:
https://github.com/frauber84/harmonIA
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SESSÃO 2A
Teorias modelares

Modelagem gestáltica do Ponteio no 30 de
Camargo Guarnieri
Liduino Pitombeira (UFRJ)
Helder Alves de Oliveira (UEMA)
O presente trabalho propõe a modelagem gestáltica do Ponteio N. 30, de
Camargo Guarnieri, com a finalidade de elaborar um sistema composicional a
ser utilizado no planejamento de uma obra para piano solo. A Modelagem
Gestáltica se origina da convergência epistemológica da Modelagem Sistêmica
com a Teoria da Gestalt. A partir das disposições estruturais de um intertexto
(uma obra musical pré-existente), segundo determinadas leis gestálticas de
organização perceptual, é possível criar novas obras com base nessas estruturas.
No caso deste trabalho, foi utilizada a lei de grupo objetivo com base nas
sugestões de aplicação musical segundo Tenney (1988). O propósito inicial deste
trabalho foi identificar e descrever no Ponteio N. 30, de Guarnieri, essas sugestões
musicais e as relações entre os elementos musicais nesse contexto. A partir de
uma generalização das relações entre os elementos musicais do ponteio, foram
dispostas definições do sistema hipotético gerador do intertexto que serviram de
base para nortear o planejamento da nova obra. Sobre as características estéticas
semelhantes entre a nova obra original e o intertexto, elas estão em nível
profundo, de forma abstrata, envolvendo aspectos como forma e tratamento
motívico por exemplo. A diferença entre essas duas obras reside em quais
elementos foram usados para preencher esses arquétipos estruturais e nas
decisões em relação aos parâmetros não incluídos no modelo sistêmico. Concluise que a produção de uma obra original a partir da MG é viável por conferir
pontos de partida consistentes para o planejamento composicional e liberdade
na inserção de elementos paramétricos nas estruturas dos modelos e também
fora deles. A utilização da análise gestáltica como ferramenta para a Modelagem
Sistêmica revelou grande potencial por apresentar coerentemente novas
perspectivas analíticas sob o ponto de vista da percepção do ouvinte que
poderiam passar despercebidas sem a sua utilização.
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SESSÃO 2B
Teorias derivacionais

Héctor Tosar’s “Grupos de Sonidos” and their
Derived Forms
Luis Jure (EUM/UdelaR)

The purpose of this paper is to present an overview of the concept of "grupos de
sonidos" developed by Héctor Tosar in the early 1960s, and to analyze in depth
the concept of "formas derivadas" (derived forms).
Héctor Tosar (1923--2002) was the most important composer in the history of
Uruguayan academic music and one of the most relevant of his generation in
Latin America. He had a very early development, and during the first period of
his career his musical language was mostly neo--classical, with increasing
degrees of chromaticism during the 1950, but never leaving tonality.
The decisive turning point occurred in the early 1960s, with the "Four Piano
Pieces" and "Stray Birds", both composed between 1961 and 1963. In these pieces
Tosar faced for the first time in his career the problem of composing outside a
tonal framework. Dissatisfied with twelve--tone serialism, he tried to find the
way to organize pitch relationships in a non--tonal context. Unaware of the
theories being advanced at the time by theorists like Babbitt, Forte and Perle, he
had to tackle the problem on his own. Using a geometric approach, he soon
found the 12 basic forms of combining three pitch classes, that he called
"trífonos” (trichords).
He didn't put his findings into writing until much later, finishing the manuscript
of his book "Los Grupos de Sonidos" in 1992.
In the book Tosar explores the different properties of the 12 trichords, presenting
for each one a variable number of what he called "derived forms" or open
positions. The concept is not well defined and the criteria used in each case are
inconsistent. An analysis shows that he uses a total of five different methods,
that applied to the 12 trichords and their inversions would result in a total of 91
derived forms.
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SESSÃO 2B
Teorias derivacionais

Derivação nas variações I a III das “Variações
Goldberg” de J. S. Bach
Ariane Petri (UFRJ)

O presente artigo tem como principal objeto de investigação o trabalho
derivativo nas Variações Goldberg de J. S. Bach, com ênfase no primeiro conjunto
de três variações. Focamos em uma célula apresentada ao final da ária inicial da
obra e em sua perpetuação ao longo das variações seguintes, na forma de
variantes, trazendo transformações nos domínios das alturas e das durações.
Desta maneira, as Variações Goldberg se mostram como uma obra que apresenta
grande riqueza de ideias mesmo com uso econômico de material, o que reflete as
ideias do organicismo. As Variações Goldberg são uma obra amplamente
estudada. Estas análises geralmente focam a sua macroestrutura, com sua
organização em dez conjuntos de três variações, cada uma pertencendo a um
grupo específico, e o processo variacional do tema da ária, localizado no baixo.
Defendemos a hipótese que a organização organicista das Variações Goldberg é
mais uma camada que garante unidade e conexão dentro deste ciclo de
variações. Nossa abordagem acrescenta uma visão que é baseada no Modelo de
Análise Derivativa (MDA) elaborado por Carlos Almada (2020), identificando e
descrevendo o trabalho derivativo ao qual a célula é submetida no conjunto 1,
tanto dentro dos movimentos quanto entre eles. As transformações são descritas
por suas operações e as redes derivativas visualizadas em forma de árvore que
relacionam as unidades derivativas musicais e a sua genealogia. Fica
evidenciado que a variação I apresenta numerosas variantes, enquanto as
variações II e III se limitam à elaboração de somente uma variante cada dessa
primeira geração. Observa-se também que a grande maioria das transformações
realizadas no domínio das alturas acontece em movimento parcimonioso,
fazendo da segunda o intervalo dominante das derivações no conjunto 1.
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SESSÃO 3A
Interfaces entre análise e
composição

A pesquisa em processos de criação colaborativa
e criatividade composicional no Brasil: cenários
e desafios
Guilherme Bertissolo (UFBA)
Paulo Roberto P. da Fonseca Filho (UFBA)
Lisa M. Gusmão (UFBA)
Alex C. Marques (UFBA)
Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa em andamento,
que enfoca a colaboração nos processos criativos em composição musical.
Realizamos uma revisão dos trabalhos publicados na área de música de 2015 a
2020 que abordam os temas relacionados ao nosso campo de estudo: 1)
colaboração entre compositor e performer; 2) pesquisa artística/performativa e
composicionalidade; e 3) performatividade nos processos criativos. Se por um
lado, buscamos entender o campo da pesquisa em colaboração, também
ensejamos uma revisão do campo da pesquisa artística e teorias do compor e da
performatividade na criatividade composicional. Estamos aqui considerando
uma perspectiva incorporada da cognição, ressoando a premissa de Nagy sobre
a interpenetração entre a plasticidade da modalidade cognitiva e a fisicalidade
da modalidade performativa no compor.
A metodologia consistiu na consulta às bases de dados dos periódicos e eventos,
levantamento dos artigos em cada tema e a análise do material encontrado. O
escopo de trabalhos pesquisados foi de um total de 1905 trabalhos em periódicos
e 1181 em eventos da área. A partir do escrutínio do material encontrado,
propusemos três categorias de análise para os artigos: 1) relatos sobre os
processos criativos; 2) esforços de teoria e articulação teoria/prática no processo
colaborativo; 3) implicações pedagógicas.
A partir da análise da produção, é possível afirmar que o número de artigos
selecionados nas três temáticas corroboram a hipótese de escassez de
abordagens nos processos criativos colaborativos. Apenas 73 artigos (de 3086)
abordam os processos criativos colaborativos, enquanto 151 enfocam a
composicionalidade e pesquisa artística/performativa e 15 discutem a dimensão
performativa.
Foi possível notar também uma grande concentração de artigos no campo dos
relatos de experiência. Embora estes sejam muito importantes, cremos que seja
preciso articular as experiências individuais no contexto de escolhas
compartilhadas, em uma perspectiva distribuída da criatividade.
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SESSÃO 3A
Interfaces entre análise e
composição

Pesquisa em andamento - Falando em ritmo e
melodia: prosódia e índice normativa na
composição musical
Heather Jennings (UFBA)
Guilherme Bertissolo (UFBA)
O presente trabalho trata do processo compositiva da obra Harusame ya, para
soprano, trompete, saxofone tenor, contrabaixo e live-eletronics, com textos em
japonês, inglês e português, que faz parte do meu projeto de doutoramento.
Nesta pesquisa em andamento, exploro questões sobre o comportamento rítmico
e melódico da prosódia de idiomas variados e seu impacto nos materiais
musicais, bem como questões ligadas às diferenças timbrísticas entre os idiomas.
Essa pesquisa dialoga com autores que abordam temáticas variadas, desde a
prosódia, Teoria dos Contornos, Cognição Musical, e matemática na música
(através da série fibonacci). Sobre Teoria dos Contornos, eu trago as contribuições
dos autores como Marcos Sampaio e Alex Pochat. Os autores Candace Brower,
Bob Snyder e Paulo Costa Lima, entre outros, trouxeram compreensão de
aspectos de Cognição Musical e questões culturais. Em respeito aos textos sobre
tradução, os textos de Lucile Desblance, Kenneth Chalmers, Peter Newmark e
Helen Julia Minors do livro Music, Text and Translation foram particularmente
úteis.
O presente trabalho demonstra a investigação do compor em vários idiomas
com versões traduzidas em que a música é modificada, adaptando-se ao texto, e
não o contrário – o texto adaptando-se à música. Através deste processo,
proponho comparar as versões e medir as mudanças compositivas necessárias
para compensar as particularidades e aderir às regras de prosódia de cada
idioma. Este trabalho pretende abordar a peça supracitada, Harusame Ya, a
primeira composição elaborada no âmbito da pesquisa.
Como objetivos secundários da pesquisa, propomos a abertura para explorar
ideias de hegemonia e preconceito linguísticos, com a possibilidade de usar
textos relevantes a assuntos atuais ligados ao feminismo, direitos iguais,
identidade, justiça climática e por assim adiante. Para estes meios, pesquisei
autores tais como Andrew Darby e Warren Senders.
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SESSÃO 3A
Interfaces entre análise e
composição

O uso de processos estocásticos como recurso
criativo no desenvolvimento de um sistema
composicional
Ana Miccolis (UFRJ)
O trabalho que será apresentado descreve alguns resultados da pesquisa sobre o
desenvolvimento de sistemas composicionais, com ênfase no processo de
composição empregado por Xenakis. O desenvolvimento de sistemas
composicionais pode fazer uso da matemática como uma poderosa ferramenta
para especificação de regras e a maior propriedade desse uso é que ela suporta
abstração, tornando-se um meio excelente para modelagem. Conceitos extraídos
dela proporcionaram uma base para o processo composicional de Xenakis, que
abrangeu quatro áreas da matemática. A escolha da matemática no presente
trabalho é conduzida por trechos literários extraídos do livro do escritor
oulipiano Italo Calvino, As Cidades Invisíveis. Esse escritor é pertencente a um
grupo que pensava no uso de regras para expansão das possibilidades de escrita.
O movimento de escritores intitulado OuLiPo, procurava expandir os recursos de
criação literária através da explicitação e aplicação de regras matemáticas na
literatura. Assim, a matemática, presente na construção dos textos oulipianos e
também no processo criativo de Xenakis, serve como uma ferramenta para
especificação no desenvolvimento de um sistema composicional. O sistema foi
elaborado para permitir o planejamento composicional de obras com harpa de
pedais, ous seja, com a preocupação de tornar possível a execução nesse
instrumento. A apresentação do trabalho está divida em cinco partes: a primeira
traz uma introdução do trabalho, a segunda apresenta o processo composicional
de Xenakis e a descrição epistemológica dos sistemas composicionais. A terceira
parte explica o emprego de cadeias de Markov na especificação do sistema
composicional, a quarta mostra a aplicação dele no planejamento composicional
através de um dos artefatos para orientar a escrita da mudança de pedais da
harpa e a quinta levanta considerações finais sobre o trabalho.
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SESSÃO 3B
Interfaces entre teoria e
prática na análise e na
pedagogia

Choros no. 2 à luz das propostas analíticas de
Nicholas Cook
Sammille Bonfim (UFB)
Tendo por objeto de estudo a peça de Heitor Villa-Lobos, Choros Nº 2, para
flauta e clarineta, propomos uma investigação analítica seguindo os parâmetros
indicados por Nicholas Cook em seu livro A Guide to Musical Analysis. A obra
analisada faz parte de uma série monumental do compositor, constituído por 16
choros. Embora curta, é uma peça arrojada, que traz propostas composicionais
interessantes e se distancia da escrita simples e tradicional expressa no Choro
antecedente. Os aspectos modernos e atuais tornam a peça representativa na
contemporaneidade e desvelam uma obra cheia de nuances e particularidades
únicas, sendo ainda hoje uma referência para a formação camerística flauta e
clarineta.
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SESSÃO 3B
Interfaces entre teoria e
prática na análise e na
pedagogia

Mapeando as análises musicais realizadas por
performers: como tornar o ensino da análise
musical para alunos de bacharelado em
instrumento relevante para a sua prática
musical?
Wesley Higino (FAMES)
Esta comunicação propõe discutir o ensino de análise musical no ensino superior
para alunos de bacharelado em instrumento. Objetivamos entender, através da
análise de trabalhos apresentados em congressos da ANPPOM e ABRAPEM,
como os intérpretes têm se apropriado dos conhecimentos analíticos para
construir seus processos interpretativos. A pesquisa, ainda em andamento, tem
mostrado a importância da análise musical para a performance, principalmente
quando ela possibilita ao intérprete realizar processos interpretativos
autônomos, informados e conscientes.
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Teleologia das disciplinas de contraponto e
harmonia
Marcio Spartaco Landi (UECE)
Esta comunicação é um recorte de uma investigação cujo objeto é a pesquisa
histórica sobre as edições didáticas das disciplinas contraponto e harmonia,
empreita, esta, de grande fôlego e que enseja dificuldades intrínsecas em função
da própria natureza e definição do objeto. De fato, o termo livro didático não é
expresso de forma inequívoca nas diversas línguas e nem tampouco encontra-se
delimitado segundo uma tipologia que contribua para a desambiguação do
termo. Este é um ponto instigante para a avaliação da produção intelectual na
área a qual, sem o escrutínio de natureza epistemológica, torna-se o autor
propenso a reproduzir conteúdos e a não ambicionar ir além de conteúdos
propedêuticos já cristalizados nas disciplinas. Na busca pelos pressupostos
teleológicos das disciplinas harmonia e contraponto, faço-me valer de outra
importante teoria cognitiva que até o momento não me consta ter sido aplicada
para o desenvolvimento de práticas pedagógicas na área da teoria musical.
Trata-se da Teoria dos Campos Conceituais (TCC) de Gérard Vergnaud (2009)
que descreve o domínio de um campo conceitual como um longo processo de
conceitualizações desenvolvidos durante o processo de aquisição/interação para
o qual concorrem um conjunto informal e heterogêneo de problemas, situações,
conceitos, relações, estruturas, conteúdos e operações de pensamento. Ainda que
não faltassem argumentos que justificassem a indissociabilidade histórica entre a
ciência da música e a ciência da matemática, a TCC foi inserida na investigação
não apenas porque apresenta pontos de contato evidentes com a Teoria da
Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 2003) e a Teoria dos Mapas Conceituais
(NOVAK; CAÑAS, 2007), mas também porque o conceito de esquema e situação
são duas contrapartes inextricáveis do desenvolvimento das formas operacionais
e predicativas do conhecimento. Conhecendo a complexidade progressiva do
campo conceitual e a epistemologia da disciplina permite-se ao professor
organizar situações e intervenções didáticas mediadoras.
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Justaposição funcional em peças para dois
pianos de Francisco Mignone
Alexandre Dietrich (UDESC)
Maria Bernardete Castelan Póvoas (UDESC)
Neste trabalho é apresentado um panorama sobre a maneira que Francisco
Mignone manipulou parte de suas composições para dois pianos. Ao
desenvolver um total de 74 peças para dois pianos, Mignone criou as partes dos
pianos de maneira inédita e original ou utilizando-se de peças de Ernesto
Nazareth, Zequinha de Abreu, Waldemar Henrique e Lorenzo Fernandez, além
de suas composições escritas anteriormente à versão para dois pianos.
A investigação recorre à compreensão do procedimento da justaposição
funcional e possíveis consequências interpretativas que são desencadeadas no
repertório em foco.
O compositor não se utiliza de componentes musicais idênticos do piano I para
escrever o piano II, mas utiliza-se sim, de ideias e características composicionais
próprias para conectar o que está definido no piano I, elaborando o piano II de
maneira a aglutinar conteúdos musicais. A justaposição funcional é
vislumbrada, no instante em que novos componentes musicais são agregados à
composição, proporcionando um aumento de elementos musicais que, uma vez
visualizados e compreendidos, poderão ser expressos no momento da tomada de
decisões interpretativas.
O entendimento da manipulação da justaposição funcional utilizada por
Mignone auxilia, efetivamente, em uma maior compreensão musical na
interpretação das peças em estudo.
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Estruturas musicais, gestos pianísticos e
expressividade - aspectos integrados em um
sistema de análise aplicado à prática da Sonata
para piano de Frederico de Freitas
Maria Bernardete Castelan Póvoas (UDESC)
Nesse estudo de caráter exploratório e interdisciplinar propõe-se, como sistema
de análise, a tradução do conteúdo implícito no texto musical aliado à sua
expressividade, através do entendimento de estruturas musicais em conexão
com gestos pianísticos. Esta conexão é estabelecida por meio de ações como: o
prévio entendimento da obra/peça e suas particularidades, o planejamento e
organização de gestos flexíveis aplicados em excertos musicais. As bases teóricas
e metodológicas são interdisciplinares, integrando pesquisas sobre técnica
pianística, controle motor e áreas afins. Como parte exploratória de pesquisa
artística relacionada a elementos melódicos, rítmicos, texturais e de densidade
sonora (BERRY, 1987), os procedimentos incluem aplicação de estratégias
técnico-interpretativas na prática ao piano, prevendo a trajetória antecipada de
gestos. Com foco na otimização e realização de repertório propõe-se, como
hipótese, que as ações orientadas potencializem o tempo de treinamento para
uma prática instrumental técnica e musicalmente mais eficiente. O objetivo
maior é investigar e analisar a sincronia técnico-interpretativa, estudar a
integração entre o texto musical e os movimentos corporais a serem utilizados na
prática e realização artística, com a aplicação de estratégias para um melhor
aproveitamento dos gestos (GOEBL, 2009; RINK, 2015). Metodologicamente, a
investigação é operacionalizada por meio de dois direcionamentos. O primeiro
prevê, na leitura atenta e analítica (BERRY, 1987), o reconhecimento da estrutura
global da peça/obra, seus delineamentos, com destaque a estruturas musicais
técnica e musicalmente mais complexas. No segundo, procede-se à aplicação de
procedimentos técnicos: princípio da “antecipação” (SCHMIDT & LEE, 2014;
SLOBODA, 2008; PÓVOAS & BARROS, 2017) e “ciclos de movimento”
(PÓVOAS, 1999, 2006). Ambos são, sob o ponto de vista da integração de gestos,
utilizados como recursos técnico-estratégicos de reconhecimento e aquisição do
controle da produção sonora. Esses recursos devem auxiliar na construção da
interpretação e potencializar sua expressividade (JUSLIN, 2003).
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Perspectivas interpretativas nas Toccatas em
Ritmo de Samba no 1 e no 2 para violão de
Radamés Gnattalli mediadas pelas diretrizes
analíticas de Jan LaRue
José Rui Pedroso (UDESC)
Marcos Kröning Corrêa (UFSM)
Maria Bernardete Castelan Póvoas (UDESC)
A presente proposta tem como objeto de estudo as peças Toccata em Ritmo de
Samba n.1 (1950) e a Toccata em Ritmo de Samba n.2 (1981) de Radamés Gnattali
(1906-1988). Realizou-se uma análise sistemática da linguagem musical presente
nestas obras, destacando os aspectos técnicos e composicionais considerados
relevantes para as finalidades deste estudo através da elementos presentes na
análise de estilo de LaRue. Os resultados obtidos corroboram com o
entendimento das pesquisas de Wiese (1995) e Zorzal (2005) no que diz respeito
à mescla de elementos estilísticos e composicionais característicos do jazz, da
música do romantismo e impressionismo, e da música popular brasileira.
Em consideração ao elemento rítmico, no presente trabalho verificou-se o
tratamento temático dado por Gnattali às células e levadas rítmicas da música
popular brasileira. Em nosso levantamento bibliográfico destacamos a
importância conferida pelo compositor a este elemento e à composição de obras
de concerto que possuam essência popular. O tratamento motívico e temático
dado por Gnattali ao material rítmico da música popular demonstra essa
orientação. O título das obras já traz essa sugestão, de maneira que se torna
pertinente compreender de que forma essa característica se manifesta e se
justifica ao longo do texto musical.
Também foi possível notar a utilização coordenada das proporções das
estruturas internas como fonte de crescimento. A redução progressiva da
dimensão das partes proporciona a aceleração do ritmo textural da peça, sendo
esse um fator contribuinte relevante na constituição do processo de crescimento
das peças. Espera-se com esse trabalho contribuir com as discussões referentes
ao entendimento da linguagem musical de Gnattali em suas obras para violão
solo e oferecer aos violonistas e estudantes subsídio teórico para suas
interpretações.
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Intertextualidade entre Miguéz e Liszt na
“Sinfonia Op. 6 em Si bemol” (1882) de
Leopoldo Miguéz
Vitor Giovannitti (USP)
Na segunda seção do quarto e último movimento (“Andante mistico assai
sostenuto”, epílogo coral) da “Sinfonia op.6 em Si bemol maior” (1882), de Leopoldo
Miguéz (1850-1902), cuja instrumentação contém coro e fanfarra, somados a
instrumentos como harpa, órgão e clarins, foi constatada uma intertextualidade
em relação à segunda seção (epílogo coral) do terceiro e último movimento da
“Sinfonia Fausto” (1854), de Franz Liszt (1811 -1886), intitulado “Mefistófeles”.
Os últimos movimentos de ambas as sinfonias se constituem de maneira
semelhante, pois foi comprovado que Miguéz se baseou no modelo de Liszt
quanto à: instrumentação (exceto pelo o uso da fanfarra, pois supõe-se que para
isso, Miguéz teria se baseado em Hector Berlioz, “1803 – 1869”, a exemplo de sua
“Sinfonia Fúnebre e Triunfal”, de 1840), forma, estrutura, fórmulas de compasso,
andamentos, caráter musical, e a utilização do tema principal do segundo
movimento lento no recitativo do (a) cantor (a) solista do último movimento.
Todos estes elementos em comum serão mostrados, assim como, por fim, o ciclo
harmônico criado por Miguéz em seu epílogo coral.
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Narratividade e Intertextualidade nas paráfrases
operísticas de F. Liszt (1811–1886) sobre as
óperas de V. Bellini (1801–1835)
Thiago Plaça Teixeira (UNESPAR)
No projeto de pesquisa “A arte da paráfrase pianística sobre as óperas de
Bellini”, realizada em âmbito acadêmico, procurou-se analisar transcrições e
paráfrases para piano compostas por pianistas- compositores do século XIX
sobre temas musicais das três principais óperas de Vincenzo Bellini (1801-1835):
La Sonnambula, Norma e I Puritani. O objetivo geral foi realizar uma análise
musical dirigida à performance e promover melhor conhecimento e divulgação do
referido repertório. No desenvolvimento da pesquisa, as paráfrases
especificamente compostas por Franz Liszt (1811-1886) destacaram-se pela sua
maior complexidade de estruturação musical, algo já apontado por autores como
Rosen (1995) e Watson (1994).
Para a análise das paráfrases de Liszt considerou-se um duplo marco teórico: (1)
a intertextualidade musical, por meio de uma sistematização de categorias
intertextuais aplicadas a três níveis distintos de organização formal (micro,
média e macro escala), tendo como ponto de partida autores como Straus (1990),
Barrenechea (2003), Corrado (1992) e López Canto (2007); e (2) a narratividade
musical, por meio da categorização dos tipos de tema musical empregados por
Liszt e seus sentidos semânticos (GRABÓCZ,1986), além da teoria da persona
(ROBINSON; HATTEN, 2012) e as três fases fundamentais da narrativa –
virtualidade, ação/paixão e sucesso/fracasso (TARASTI, 2013).
Chegou-se a uma proposta de modelo analítico adaptado ao repertório em
questão, baseando-se em: (1) divisão formal; (2) identificação dos temas originais
das óperas; (3) classificação do tipo de intertextualidade musical; (4) classificação
do tipo de tema empregado na obra pianística; (5) identificação do conteúdo
narrativo dos temas originais; (6) classificação das três fases narrativas. Os
resultados da pesquisa incluíram também algumas ações acadêmicas em nível
de ensino e extensão, a produção de material didático específico sobre o bel canto
de Bellini, um pequeno recital didático e a gravação de um álbum digital com
três grandes fantasias sobre a Ópera La Sonnambula de Bellini.
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A Hermeneutic Approach to the Composition
“The Azalea” (2020)
Sa Ra Park (Texas State University)
Hermeneutics, the theory and methodology of interpretation, has been
originally developed in the realms of theology and philosophy. It is a relatively
new discipline in the realm of music, which was introduced in the 19th century.
Through interpretation, which is based on ‘objective’ and ‘subjective’ analysis,
hermeneutics aims to understand the meaning of the text. This hermeneutic
approach is adequate to apply to the composition The Azalea (2020) by Esther &
Sa Ra Park. One reason is that this composition is based on the text, namely the
poem of Vicar Young Ja Kim. Although her lyrics are not difficult to understand,
its meaning should be examined by ‘strangeness and familiarity’ for the reader /
audience. The subject “Azalea” is of great value for the Korean people, because
it is a common flowering shrub that blooms in Korea. In addition, this
presentation will examine the combination of musical elements of Korean and of
Western music: for example, the use of the Korean folk song Arirang and the
Korean instrument Janggu in the context of a modern piece with other Western
elements.

IV Congresso da TeMA | 42

SESSÃO 5A
Teoria e análise da música
popular

O espaço de probabilidades harmônicas na
música de Jobim
Hugo Carvalho (UFRJ)
Carlos Almada (UFRJ)
Este artigo introduz um arcabouço teórico derivado de uma profunda e
detalhada análise harmônica da integral de canções de Antonio Carlos Jobim,
considerando aspectos “semânticos” (envolvendo tipos acordais existentes no
corpus) e “sintáticos” (correspondendo a relações acordais binárias, i.e.,
estabelecidas entre pares de acordes contíguos). A interação entre sintaxe e
semântica foi efetivada através de uma cadeia de Markov, que permitiu a
construção de uma matriz de transição modificada, rotulada como !, em que cada
linha se refere a um dos 88 tipos acordais identificados ao longo da análise. Nas
547 colunas de M são dispostos os elementos complementares das relações
binárias existentes no corpus, ou seja, tipos acordais com fundamentais
transpostas, formando assim pares com aqueles tipos que ocupam as linhas. Esta
abordagem foi motivada pela ideia proposta por Leonard Meyer (1957) de que o
estilo de um compositor pode ser determinado pela avaliação de suas escolhas
construtivas, associando-se aos conceitos de expectativa, probabilidade e entropia, a
partir das formulações pioneiras de Claude Shannon que deram origem à Teoria
da Informação. As linhas da matriz ! nos permitem calcular as entropias
referentes às transições específicas de um determinado tipo acordal. Cada uma
das 48.136 células de ! informa a probabilidade de ocorrência de uma particular
relação binária no repertório jobiniano. Tal coleção congrega as escolhas
harmônicas feitas pelo compositor dentro do corpus analisado e dentro do grau
de complexidade proposto, de modo que representa, sumariamente, o estilo
harmônico de Jobim, sendo então isomórfica ao que é aqui proposto como seu
espaço de probabilidades harmônicas. Uma representação visual do espaço em
questão é um grafo, formado por nodos (tipos acordais) conectados por arestas
que quantificam probabilidades. Uma das principais finalidades do estudo é
comparar escolhas estilísticas de compositores distintos, tomando como
parâmetro as distribuições de probabilidade dentro de fórmulas harmônicas
arquetípicas.
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Procedimentos de deformação formal no
repertório de Choro
Cibele Palopoli (USP)
Em corrente processo de registro enquanto Patrimônio Cultural do Brasil, o
Choro pode ser entendido enquanto uma manifestação cultural fortemente
estabelecida e dotada de características próprias, sendo a roda de Choro seu
principal polo agregador. Sua prática musical inclui gêneros musicais como a
polca, a schottisch, a valsa, o tango brasileiro, o maxixe e o próprio homônimo,
choro.
Diferenciando-se entre si sobretudo por questões rítmicas, todos estes gêneros
musicais compartilham de características timbrísticas, melódicas, harmônicas e
também da mesma estrutura formal, designada por pesquisadores por “forma
rondó”. Esta estrutura apresenta três seções que se repetem. Tematicamente, as
seções costumam ser independentes umas das outras, sendo a coesão mantida
pelas relações harmônicas entre cada parte, que remontam ao rondó Clássico.
Cada uma destas seções em geral apresenta 16 compassos, organizados
simetricamente em períodos ou, mais raramente, em sentenças. Em obras de
andamento lento e melodia mais esparsas, assim como em gêneros musicais de
compasso ternário e também quando o compositor deseja ampliar o seu discurso
melódico, observamos uma estrutura de 32 compassos igualmente organizados
simetricamente em períodos ou em sentenças.
A partir de uma ampla investigação analítica no repertório de Choro e tomando
como referencial teórico Hepokoski e Darcy (2006), apropriamo-nos do conceito
de deformação, descobrindo obras em que a simetria acima exposta não é
respeitada. Assim, enquanto resultados desta pesquisa acadêmica,
denominamos por procedimentos de deformação formal os recursos
composicionais responsáveis por promover mudanças no equilíbrio e na
simetria da estrutura fraseológica das seções, classificando em quatro grandes
grupos com ramificações: 1) por ampliação: a. Prolongamento cadencial; b.
Breque: prolongamento de acorde de dominante; c. Interpolação episódica; d.
Interpolação motívica; e. Prolongamento por descontinuidade melódica; 2) por
abreviação: a. elisão; b. compressão métrica; c. ruptura intencional; d.
antecipação rítmico-cadencial; 3) por imparidade métrica; e 4) por uso de
métrica mista.
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Algunas consideraciones formales y armónicas
en la zamba argentina
Alejandro Martinez (UNLP)
Edgardo Rodriguez (UNLP)
En este trabajo presentamos un modelo formal de la zamba argentina basado en
una interpretación formal-funcional, en la línea de Schoenberg-Ratz-Caplin.
Otra influencia importante en esta propuesta es la concepción dialógica de la
forma, tal como plantean Hepokoski y Darcy. Analizamos varias zambas para
ilustrar este enfoque. Asimismo, presentamos y ejemplificamos algunos
paradigmas o esquemas armónicos recurrentes en los pasajes iniciales de la
estrofa en la zamba.
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Sobreposição de camadas musicais através da
sobreposição de riffs
Sólon Mendes (UFRN)

O presente trabalho é um recorte de um projeto de pesquisa mais
amplo, iniciado em 2016 e registrado no núcleo de pesquisa da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia sob o título de “Contraponto Aplicado à Música
Popular: Aspectos Teóricos e Práticos”, que envolve aspectos relativos à
composição musical em várias camadas em determinados gêneros de música
popular. Dentro desta perspectiva, vislumbramos e desenvolvemos algumas
possibilidades de estudos polifônicos/contrapontísticos aplicados à música
popular, tais como: 1) contraponto no choro; 2) polifonia baseada nas claves de
matriz africana do Recôncavo Baiano; 3) polifonia de riff’s; 4) contraponto de
“blocos” em arranjos de big band; 5) contracantos subordinados na música
popular; 6) contraponto por funções instrumentais nas Filarmônicas do
Recôncavo. Falaremos aqui do terceiro tópico, ou seja, da utilização de pequenos
segmentos repetitivos de sons, ou ainda, de pequenas frases melódicas
repetitivas, denominados de riff’s[1], suas relações com as claves de matriz
africana e sua utilização para a criação de camadas musicais sobrepostas.
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Partimentos com graus conjuntos: uma
perspectiva para a análise e realização de
esquemas de contraponto e harmonia
Fernando Tavares (USP)
Diósnio Machado Neto (USP)
Gustavo Caum e Silva (USP)
Os partimentos tinham como principal característica o ensino de contraponto e
harmonia por meio de linhas de baixo que instruíam os estudantes de música.
Tais linhas possuíam fragmentos e sequências de notas que seguiam
determinados modelos apreendidos pelos músicos do período galante para
improvisar e compor. Os fragmentos instruíam um músico na melhor resolução
para determinada sequência ou partimento e a partir da compreensão destes
movimentos de baixo o músico fundamentava sua base gramatical que o
apoiaria no sucesso do projeto discursivo organizado pela retórica. Assim, o
objetivo principal deste trabalho é demonstrar as realizações de partimentos por
graus conjuntos, demonstrando-os a partir das bases conceituais e regras do
partimento, como o modelo de ensino italiano da Regra da Oitava, os
movimentos ascendentes e descendentes de baixo e as schemata que surgem das
resoluções por grau conjunto. A compreensão destas resoluções é a base para
nosso trabalho que compreende a demonstração destas ferramentas dentro de
um acervo musical. Para tanto, foram utilizadas obras do Padre José Mauricio
Nunes Garcia (1767-1830), de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e Joseph
Haydn (1732-1809), compositores da estética galante. Este trabalho se enquadra
nas pesquisas do LAMUS (Laboratório de Musicologia da EACH/USP) que
desenvolve uma atualização constante de informações teóricas cruzadas com
modelos analíticos anteriores e posteriores ao período galante para garantir aos
pesquisadores de música as ferramentas adequadas para a análise dos
compositores de tal período.
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De alto a baixo – um caminho analítico pelas
categorias de estilo de J. Burmeister
Cassiano Barros (UDESC)
Esta comunicação se dedica a refletir sobre as relações entre os diferentes estilos
musicais propostos por Joachim Burmeister em sua Poética Musical (1606) e considerálos como chave de leitura do repertório musical vocal polifônico quinhentista. As ideias
de Burmeister são expostas num texto de natureza didática, concebido como suporte
para a ação pedagógica de formação musical. Se esse campo da ação docente e seus
interlocutores originais não podem ser recuperados, numa perspectiva hermenêutica,
poderiam ser pelo menos compreendidos a partir de seu horizonte de sentido, como
forma de ampliar o entendimento do texto e do repertório a que ele faz referência.
Trata-se, de fato, numa potencialidade ainda inexplorada, que resulta da consideração
das figurações pela perspectiva da técnica ou do desvio que, assim como teriam sido
aplicados, poderiam igualmente, de modo inverso, ser retirados do discurso, num gesto
analítico de decomposição, a fim de se investigar, entre sua total ausência e sua efetiva
presença, os diferentes graus de elaboração que o discurso musical comportaria.
Considerando as recomendações de Burmeister a seus estudantes e as convenções
pedagógicas antigas, acredito que esse gesto de decomposição pudesse ter sido
praticado como forma de estudo e formação poética em sua época. Igualmente, acredito
que esse gesto também possa ser replicado por nós hoje, como forma de leitura, estudo
e compreensão desses artifícios, técnicas, ideias e repertórios. Associando os preceitos
presentes no Musica Poetica com as descrições dos artifícios elocutivos, os princípios
analíticos e a própria análise formulada por Burmeister, esta comunicação propõe a
decomposição das figuras identificadas por ele no moteto In me transierunt de Lasso,
reelaborando-as em estilo baixo, como forma de colocar em evidência a técnica
empregada para produzir o desvio da forma mais simples de composição. De acordo
com esse princípio, o conhecimento das figuras, das técnicas e artifícios de amplificação
musical habilitariam o leitor e o compositor a reformular os discursos de acordo com
diferentes graus de complexidade, desde o mais baixo ao mais elevado, preservando
suas essências, aquilo que eles possuem como ideia subjacente às suas formas
particulares de representação. Relacionando essa perspectiva com as ideias de
Burmeister, a nós, leitores do Musica Poetica e do repertório musical a que ele se refere,
se apresenta o grande desafio de, a partir do domínio de seus preceitos, reler esse
repertório e explorá-lo de forma crítica e criativa, ressignificando-o em nosso tempo
presente.
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Música, nacionalismo y pedagogía de la armonía
en el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid: el caso de Enrique Massó Ribot (1906–
1995)
Noel Torres Rivera (University of
Missouri–Kansas City Conservatory)
Con el propósito ulterior de explorar las tradiciones teóricas y pedagógicas que
influenciaron la enseñanza de la teoría musical en Puerto Rico durante la
segunda mitad del siglo veinte, esta ponencia examina parte del contexto en el
que Rafael Aponte-Ledée (n.1938), compositor y profesor emérito del
Conservatorio de Música de Puerto Rico, se vio inmerso durante sus años como
estudiante en el Real Conservatorio de Música de Madrid (1957-1964). La
discusión se enfoca principalmente en la disciplina de la armonía en la cátedra
del profesor y compositor Enrique Massó Ribot (1906-1995) y su relación con
discusiones institucionales ocurridas durante la década del treinta entre los
compositores del RCSMM. Entre otras cosas, y en un marco ideológico que
priorizaba la búsqueda de expresiones musicales nacionales, estos propusieron
la creación de una serie de libros de texto en que los principios armónicos
recogieran la esencia de las practicas musicales folclóricas propiamente
españolas, en lugar de meramente importar aspectos estructurales basados
exclusivamente en tradiciones musicales centro europeas. Según los testimonios
de Aponte-Ledée, estudiante de Massó entre el 1959 y 1962, este basaba sus
cursos en el estudio de la música folclórica, por lo que se plantea que, a pesar de
que el proyecto para esta serie de textos no se completó, sus principios fueron en
parte implementados por Massó, impactando el aprendizaje de la siguiente
generación de músicos y compositores en la institución.
Como caso de estudio, la ponencia considera el arreglo de la canción popular
“Nana,” canción popular española que Aponte-Ledée arregló para uno de sus
cursos de armonía con Massó entre el 1960 y 1962 y que publicó en Puerto Rico
en 1965 a través del Departamento de Instrucción Pública.
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SESSÃO 5B
Pedagogia da teoria musical
em perspectiva histórica

Erwin Leuchter: um professor alemão falando
sobre a harmonização de Corais de J. S. Bach na
América Latina
Leonardo Marques (UDESC/FAPESC)
Sergio Paulo R. de Freitas (UDESC)
Existem correspondências poéticas entre escolhas musicais e mensagens dos
textos, versos ou sentidos das palavras cantadas nos Corais arranjados por
Johann Sebastian Bach? Se for assim, como localizar, descrever e apreciar tais
correspondências? Procurando enfrentar questões desse tipo, esta comunicação
propõe uma leitura de dois casos de elaborações vocais comentadas pelo
musicólogo germano-argentino Erwin Leuchter (1902-1973). Esses comentários
se encontram no texto La armonizacion de los corales, um breve ensaio analítico
que integra o volume intitulado J. S. Bach: 386 corales, Revisión y comentarios que
Leuchter publicou em 1968. Tais casos observam diferentes tipos e níveis de
correlações entre textos, liturgia e soluções harmônicas e, nessa oportunidade,
espera-se chamar atenção para uma produção analítica que pode contribuir para
o ensino e aprendizagem da teoria musical. Para tanto, considerando
inicialmente a trajetória de vida de Leuchter, seus anos de formação em Viena e
sua posterior atuação na América Latina, nota-se como, nesse repertório
particular, aspectos técnicos não se separam de questões amplas, socioculturais e
históricas. A partir do ensaio de Leuchter, valoriza-se o fato de que esses corais
de confissão luterana fizeram parte de celebrações, cantatas, paixões, oratórios e
motetos que estavam voltadas para questões de transcendência religiosa. Com
isso, considerando a possibilidade de que certos arranjos polifônicos implicam
ou estão implicados nos ritos e leituras bíblicas, os comentários de Leuchter são
tomados aqui como um ponto de partida, uma espécie de roteiro de estudos que,
consultando outras referências e fontes, propõe um diálogo atualizado entre
aquilo que podemos observar nas partituras, gravações, traduções e diferentes
olhares analíticos.
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SESSÃO 6A
Materiais folclóricos em
perspectiva analítica

Procedimentos de estilização do folclore na
Suíte n°2 (Nordestina) de César Guerra-Peixe
Ísis Natali Cardoso (UNICAMP)
O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo que demonstre os
procedimentos de estilização utilizados por César Guerra-Peixe (1914-1993) na
Suíte n°2 (1954) para piano. Para isso, consultamos o material de tradição
folclórica e popular coletado e publicado por Guerra-Peixe, os procedimentos de
estilização do compositor estabelecidos por Randolf Miguel (2006) e textos
complementares para a análise e contextualização da obra, como Maracatus de
Recife (1955), Melos e Harmonia Acústica (1988) e Revista do Folclore (1966). Assim,
faremos uma análise musical comparativa entre a obra e suas possíveis fontes
primárias inspiradoras, identificando as estilizações realizadas pelo compositor.
Devido a dimensão desta proposta exemplificaremos com os dois primeiros
movimentos da suíte o trabalho analítico aplicado na obra toda.
O termo “estilização” foi utilizado por Guerra-Peixe em diversos momentos para
se referir aos processos utilizados para trabalhar o elemento rítmico e melódico
folclórico na sua composição (MIGUEL, 2006, p. 48). De acordo com Randolf
Miguel (2006, p. 55), Guerra-Peixe utiliza seis tipos de estilização, sendo eles:
estilização da estrutura melódica, da estrutura rítmica, da estrutura rítmicomelódica, da estrutura harmônica, da estrutura instrumental e da estrutura
propriamente dita.
Para possibilitar um pequeno panorama dos processos de estilização utilizados
pelo compositor, faremos uma análise comparando os padrões rítmicos e
melódicos, caráter e forma da Suíte n°2 (Nordestina) com as suas fontes primárias
inspiradoras. Neste processo exemplificaremos as possíveis estilizações
utilizadas pelo compositor e as características das manifestações populares
elegidas por Guerra-Peixe na composição da obra.
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Materiais folclóricos em
perspectiva analítica

Short Notes on Strong Beats: Case Studies in
African and Afro- Diasporic Meter
Lina Sofia Tabak (CUNY Graduate Center)
Many scholars of Sub-Saharan repertoires often cite the ostensible metrical
malleability of the music they study, without acknowledging that enculturated
listeners usually only understand one metrical orientation to be correct. For
instance, in certain examples from Studies in African Music, A.M. Jones’
placements of contrasting barlines appear to be entirely dependent on where
long notes fall in each staff: all relatively long durations fall on notated
downbeats. In this paper, I observe that short note values in certain Sub-Saharan
and Afro-Diasporic repertoires seem just as likely to lie on a beat onset as their
longer counterparts. This may be a source of metrical confusion to some, as
Lerdahl and Jackendoff (1983) claim that listeners tend to hear long durations as
carrying metrical strength in what they term “Metrical Preference Rule 5a”
(MPR5a).
In this paper, I study the explanatory scope of MPR5a—and of Lerdahl and
Jackendoff’s metrical preference rules in general—in Sub-Saharan and AfroDiasporic folk music, through a limited corpus study and through close analyses
of several case study pieces. Especially where few MPRs carry to the beat-level,
it seems that prior familiarity with the rhythmic particularities of the genre at
hand provides the most stable understanding of these metrical structures.
Although some listeners may perceive metrical ambiguity in such moments, I
argue that this may simply be a structure different from that with which they
are accustomed. Indeed, meter perception seems to be, above all, a learned
behavior.
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SESSÃO 6A
Materiais folclóricos em
perspectiva analítica

Songs of the People - The Use of Folkloric and
Traditional Brazilian Music Styles by
Contemporary Brazilian Composers
João Martins (University of California)

Songs Of The People - the use of folkloric and traditional Brazilian music styles
by contemporary Brazilian composers.
In this paper I investigate the influence of folkloric and traditional Brazilian
music genres in the work of contemporary Brazilian composers. I aim to
demonstrate that traditional Brazilian music styles exist as an intrinsic element
of contemporary Brazilian music and that they inform compositions in a
multitude of contemporary genres.
The paper is framed by a historical overview of the cultural and socio-economic
forces that have shaped Brazilian music and society starting from the early
modern period, with particular emphasis on the role of the transatlantic slave
trade in Brazilian music. And it is grounded in a foundational framework of
post-colonial theory as it pertains to the ongoing project of decolonization in
musicology.
I present and discuss a series of transcriptions and analyses of Brazilian pieces
and songs from a wide range of artists and genres to illustrate the influence of
folkloric and traditional Brazilian music genres in the work of contemporary
Brazilian composers at a rhythmic, melodic, and harmonic level.
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SESSÃO 6B
Análise de repertório
contemporâneo

Projeção do material sonoro no tempo: processos
analíticos aplicados em “Talea” de Grisey
Willsterman Sottani (UFJF)
Eduardo Assad Sahid (UFJF)
Thais Araujo de Moraes (UFJF)
Este trabalho tem como objetivo examinar processos adotados por Gérard Grisey
(1946-1998) na projeção do material sonoro no tempo em sua obra espectral
“Talea: ou la machine et les herbes folles” (1986), para Flauta, Clarineta, Violino,
Violoncelo e Piano. Como método de análise, buscou-se uma expansão da
abordagem de Copini (2013), sob a ótica dos conceitos analíticos descritos pelo
próprio Grisey (1987) e por Mesquita (1995). O instrumento de coleta de dados
utilizado foi a transcrição da linha do tempo da partitura para 11 planilhas. De
Mesquita, foram considerados cinco procedimentos de projeção do material
musical no tempo: contínuo, justaposição, sobreposição, pontilhismo e rede
subliminar. De Grisey, consideraram-se os níveis fundamentais do tempo
musical: o esqueleto, a carne e a pele do tempo, respectivamente os aspectos
quantitativo, qualitativo e subjetivo do tempo musical. Além disso, considerouse a noção de “tempo dilatado”, ou “tempo das baleias”, desenvolvida por
Grisey. Na presente análise, foram obedecidos rigorosamente os andamentos
indicados na partitura para contabilização das durações. “Talea” é composta por
duas partes conectadas, sem interrupção, e ambas são construídas em ciclos a
partir de dois “objetos” com características sonoras distintas. A análise
demonstrou a presença de periodicidade e de contínuo dinâmico em aceleração
na Parte I e de contínuo dinâmico em desaceleração na Parte II. Além do
contínuo, foram demonstrados procedimentos de justaposição, sobreposição e
rede subliminar ao longo da peça. Diante da análise desenvolvida, percebe-se
uma intenção do compositor em estabelecer relações matemáticas para as
durações das seções, ora com rigor, ora com flexibilidade. Fica patente, portanto,
que os conceitos descritos por Grisey (1987) precedem o propósito da análise
musical e foram aplicados pelo autor como procedimentos composicionais
propriamente ditos.
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SESSÃO 6B
Análise de repertório
contemporâneo

Questões acerca da análise de repertório vocal
contemporâneo
Felipe Perez (UNESP)
Arthur Rinaldi (UFSM)

Este artigo aborda as questões acarretadas pela expansão do material música e
vocal no século XX e sua relação com a atividade analítica. Realizamos, em
primeiro lugar uma breve caracterização da situação da Voz e da Análise
Musical até o século XX. Em seguida, abordamos as alterações advindas da
alteração da linguagem musical e vocal, utilizando as ideias de Schaeffer e
Wishart. Este quadro teórico é ampliado a partir das Ciências Cognitivas com
Lakoff e Gibson. Em seguida, caracterizamos a especificidade do objeto sonoro
vocal, utilizando as ideias de Barthes, Cavarero e Zumthor. Por fim, consolidado
o quadro teórico, a utilização deste é demonstrada em Visage e Sequenza III de
Luciano Berio.
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CONVIDADOS
Ilza Nogueira

Ilza Nogueira é compositora e musicóloga, com especialidade no campo da teoria e análise
musical. Professora Aposentada da Universidade Federal da Paraíba, desde abril de 2003 é
Membro Efetivo da Academia Brasileira de Música (Cadeira 27). Pesquisadora bolsista do CNPq,
desenvolve atualmente estudos teórico-analíticos centrados no tema da narratividade musical,
focalizando especialmente o repertório brasileiro. Como coordenadora do projeto “Marcos
Históricos da Composição Contemporânea na UFBA” (2000-2015), desenvolveu pesquisas de
cunho histórico e crítico-analítico sobre o Grupo de Compositores da Bahia e sua descendência
acadêmica, divulgadas em livro (Ernst Widmer, Perfil Estilístico, 1997), catálogos de obras
(Ernst Widmer, Lindembergue Cardoso, Fernando Cerqueira, Agnaldo Ribeiro e Jamary
Oliveira), capítulos e artigos publicados em periódicos brasileiros e estrangeiros. Como
conferencista, expositora ou debatedora, apresenta-se regularmente em eventos acadêmicos no
Brasil e no exterior (Portugal, Alemanha, França, Itália, Suíça, Austrália, Argentina, Chile e
Cuba). Membro fundador da ANPPOM e sua primeira Presidente (5.1988 - 4.1990), também
fundou e foi a primeira Presidente da Associação Brasileira de Teoria e Análise Musical – TeMA
(11.2014 – 10.2018).
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CONVIDADOS
Melanie Plesch

Melanie Plesch es doctora en musicología histórica por la Universidad de Melbourne (Australia)
y egresada de las carreras de musicología y de guitarra clásica del Conservatorio Provincial “Juan
José Castro” (Buenos Aires, Argentina). Ha investigado extensamente sobre la construcción del
significado en la música académica argentina a partir de una práctica musicológica que combina
la teoría tópica, la etnohistoria y la historia cultural.
Sus investigaciones han recibido el apoyo de la Fundación Antorchas, el CONICET, el FONCyT
y el Departamento de Ciencia y Técnica del Commonwealth of Australia. En 2015 fue
investigadora visitante en la Universidad de Oxford (UK) en el marco del Premio Balzan de
Musicología “Towards a Global History of Music”, dirigido por Reinhard Strohm.
Ha enseñado, entre otras, en las universidades de Buenos Aires, Católica Argentina y Nacional de
Cuyo. Radicada en Australia desde 2005, es profesora titular en musicología la Facultad de Bellas
Artes y Música de la Universidad de Melbourne. Su actividad docente ha recibido numerosas
distinciones, destacándose la National Citation for Outstanding Contribution to Student Learning
otorgada por el gobierno de Australia en 2014.
Sus publicaciones incluyen artículos en revistas internacionales como el Musical Quarterly, Acta
Musicologica, y Patterns of Prejudice, y la edición de varios libros sobre temas de su
especialidad.
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CONVIDADOS
Poundie Burstein

Poundie Burstein’s primary areas of interest include Schenkerian analysis, analysis of eighteenth
century music, music theory pedagogy, and form studies. In addition to his scholarly work, he
has performed extensively as a pianist for comedy improvisation groups in the NYC area. He has
also taught at Mannes College, Columbia University, Queens College, and held an endowed chair
at University of Alabama in 2010. In 1995 he received the Distinguished Teaching Award from
the New School University, and in 2008 he received the Outstanding Publication Award of the
Society of Music Theory (SMT). He is a former President of the Society for Music Theory and he
is the author of the book Journey Through Galant Expositions (OUP 2020).
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CONVIDADOS
Philip Tagg

After studying music in Cambridge and education in Manchester, Philip Tagg (b. 1944) moved
to Sweden in 1966. From 1971 to 1991 he worked at the University of Göteborg, helping in the
foundation of a new music teacher training college and completing his doctorate in 1979 on the
semiotic analysis of television music. In 1981 he co-founded the International Association for the
study of Popular Music (IASPM). In 1991 he returned to the UK to initiate the Encyclopedia of
Popular Music of the World (EPMOW). From 1993 until 2002 he taught at the Institute of
Popular Music at the University of Liverpool. From November 2002 until November 2009 he
was Professor of Musicology at the Université de Montréal where he taught such subjects
as Analyse de la musique populaire anglophone and Musique et images en mouvement. He now
lives in Yorkshire (UK) where he is Visiting Professor in Musicology at Leeds Beckett
University and at the University of Salford.
Trained in the classical tradition as an organist and composer, Tagg has also composed a number
of choral works, as well as in the 1970s writing songs, playing keyboard and producing albums in
the rock/pop sphere. He has written, coproduced or otherwise collaborated in a number of
educational radio projects relating to popular music and written extensively on the semiotics of
popular music. His website, tagg.org, is one of the most widely visited musicology and popular
music studies site on the internet. In late September 2016, Tagg’s ‘edutainment’ videos had
received 253,825 views.
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CONVIDADOS
Capasso+Keller+Tinajero Collective

Born in Buenos Aires, Ariadna Capasso received a B.A. from the University of Arkansas,
Fayetteville, in 1997, graduating Summa Cum Laude. In 2000, she received an M.F.A. from the
University of Colorado, Boulder. She currently lives and works in New York City.
Ariadna Capasso's work explores issues of disparate, sometimes conflicting, value systems
amongst culturally diverse groups. In particular, it explores the individual’s relationship to the
environment and each person’s ecological footprint. With a background in painting, her videos
and
multimedia
installations
retain
a
painterly
aesthetic.
Damián Keller is an associate professor of music technology at the Federal University of Acre
and the Federal University of Paraiba. He is founder and member of the Amazon Center for
Music Research (NAP). He is also a cofounder of the research network Ubiquitous Music Group.
His artistic and theoretical proposals target the development of computational tools to make
creative
musical
experiences
accessible
to
everyone,
everywhere.
Patricia Tinajero’s creative work explores the paradoxical connections between culture and
nature. Her creative practice thrives to find balance between concepts and instinct, what she calls
“the gut feeling for making.” Her approach is evident in the wide range of mediums and
materials that she uses in her creative work: video, sound, sculpture and installation. Patricia
mostly uses found and repurposed materials to advance her ideas about how the conflict between
nature and culture unfolds. She believes that the consequences of this exchange play out in
a variety of ways in our daily lives as a set of enduring relationships with the environment.
http://capassokellertinajero.squarespace.com/
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CONVIDADOS
Paulo Costa Lima

Paulo Costa Lima é um premiado compositor brasileiro, que ocupa a cadeira 21 da Academia
Brasileira de Música, e que tem como principal foco de interesse a aproximação entre composição
e cultura, gerando diálogos entre o lugar-de-fala, as marcas distintivas provenientes daquilo que
se entrelaça no local, e as redes internacionais contemporâneas de discurso e música. Com isso,
sua obra associa-se noção pós-colonialista de entre-lugar, e a resistência que isso envolve,
relativizando (mas também, as vezes, intensificando) o contraste entre polaridades tais como sério
e jocoso, erudito e popular, ancestral (ou datado) e contemporâneo, associando-se à pluralidade
cultural recorrente em composições da música contemporânea brasileira, especialmente em obras
de compositores tais como Gilberto Mendes, Ernst Widmer, Lindembergue Cardoso, Fernando
Cerqueira e Eli-Eri. Seu catálogo tem 125 obras e registra 506 performances em mais de 20
países. Pesquisador pelo CNPq, sua produção gira em torno de temas como teoria do compor,
pedagogia da criação musical, análise de música contemporânea produzida na Bahia, análise de
canções populares brasileiras, e a aproximação entre música e psicanálise. Professor Titular de
Composição e Teoria da Música na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, onde
atua desde 1979. Gestor de cultura, Pró-Reitor de Extensão da UFBA (1996-2002), Presidente da
Fundação Gregório de Mattos (2005-2008), órgão responsável pela gestão da cultura na cidade de
Salvador, e Assessor Especial do Reitor da UFBA (2014-). Em 2015, conquistou o primeiro lugar
nas indicações de seus pares (voto de 80 compositores e regentes brasileiros) para o Prêmio
Nacional de Composição da FUNARTE, ganhando o direito de ter sua composição executada na
abertura solene da XXI Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Em 2017 é novamente
indicado, dessa vez por um colegiado de dez reconhecidos intérpretes (instrumentistas e regentes),
compondo a obra Tempuê para orquestra sinfônica, a ser executada na abertura solene da XXII
Bienal, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 2019, mais uma vez selecionado através da
obra Look at the Sky para clarineta e piano. Em 2019, teve sua obra Cauíza para grupo de
percussão, selecionada para o Festival de Essen (Alemanha).
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CONVIDADOS
Roberto Victorio

Bacharel em violão e regência. Mestre em composição e Doutor em etnomusicologia. Como
pesquisador tem o trabalho voltado para a música ritual da etnia Bororo de Mato Grosso. Como
compositor tem em seu catálogo mais de três centenas de obras gravadas e executadas nos
principais eventos no Brasil e no exterior, recebendo inúmeros prêmios, dentre eles: Latino
Americano para orquestra (Uruguai); Contrechamps (Suiça); Festival Internacional de
Composição (Hungria); Sociedade Internacional de Música Contemporânea (Romênia); Tribuna
Internacional da Unesco/Paris(1995/97/99); Oldenburg Festival (Alemanha); BAM Dialogue
(Holanda) e diversos deles no Brasil, como o Projeto Rio Arte Contemporânea, Bahia Ensemble,
500 Anos das Américas, Instituto Brasil-EUA, Funarte e Fundação Vitae.
Como regente atuou com a Orquestra de Câmara do Rio de Janeiro, a Orquestra Sinfônica da
Universidade Federal de Mato Grosso - com um repertório exclusivamente voltado para a
produção contemporânea - , com o Grupo Música Nova da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, com os grupos de câmara formados nas Bienais de Música Brasileira Contemporânea do
RJ, e com a Camerata Aberta de SP no Festival Internacional de Campos do Jordão.
É regente, diretor musical e instrumentista do SEXTANTE, grupo de câmara que fundou em 1986
no Rio de Janeiro e que até hoje, em Mato Grosso, trabalha exclusivamente com a produção
musical brasileira contemporânea, tendo realizado mais de duas centenas de primeiras audições de
obras brasileiras de concerto, muitas delas escritas originalmente para o grupo, que teve em 1999
o CD "Grutas Permitidas" - gravado ao vivo no Rio de Janeiro e na Chapada dos Guimarães como representante do Brasil na Tribuna Internacional da Unesco, em Paris.
É professor Titular de Composição, Etnomusicologia e Estética da Música na Universidade
Federal de Mato Grosso e idealizador das Bienais de Música Brasileira Contemporânea de Mato
Grosso.
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CONVIDADOS
Liduíno Pitombeira

Liduino Pitombeira (Brasil, 1962) é professor de composição da Escola de Música da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Suas obras têm sido executadas pelo Quinteto de
Sopros da Filarmônica de Berlim, Louisiana Sinfonietta, Red Stick Saxophone Quartet, New
York University New Music Trio, Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, Poznan Philharmonic
Orchestra (Polônia), Duo Barrenechea, The Alexander-Soares Duo, Orquestra Sinfônica de
Ribeirão Preto, Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, The Chicago Philharmonic e
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP). Tem recebido diversas premiações em
concursos de composição no Brasil e nos Estados Unidos, incluindo o 1º prêmio no Concurso
Camargo Guarnieri de 1998 e o 1º prêmio no concurso “Sinfonia dos 500 Anos”. Recebeu
também o prêmio 2003 MTNA-Shepherd Distinguished Composer of the Year Award por seu
trio com piano "Brazilian Landscapes No.1". Mais três obras de sua série Brazilian Landscapes
(Nº 2, Nº 6 e Nº 9) foram premiadas nos Estados Unidos. Pitombeira recebeu seu PhD em
composição pela Louisiana State University (EUA), onde estudou com Dinos Constantinides.
Tem publicado diversos artigos científicos sobre composição e teoria e desenvolvido pesquisa
como membro do grupo MusMat da UFRJ. Suas peças são publicadas pela Peters, Bella
Musica, Criadores do Brasil (OSESP), Conners, Alry, RioArte e Irmãos Vitale. Gravações de
suas obras estão disponíveis nos selos Magni, Summit, Centaur, Antes, Filarmonika, Blue Griffin
e Bis. Pitombeira foi premiado em 2019 com a Medalha Villa-Lobos, concedida pela Academia
Brasileira de Música, e homenageado pela vida e obra no VII Festival de Música Contemporânea
Brasileira. É membro da Academia Brasileira de Música, cadeira Nº 28.
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CONVIDADOS
Celso Loureiro Chaves

Celso Loureiro Chaves é professor titular de Composição e de História da Música no Instituto
de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e orientador do Programa de
Pós-Graduação em Música da UFRGS. É bacharel em Arquitetura e em Composição e Regência
pela UFRGS, mestre em Educação (UFRGS) e Doctor of Musical Arts em Composição Musical
pela Universiy of Illinois at Urbana-Champaign, EUA. Sua ação em pesquisa é a crítica genética
aplicada à música, com foco em processos composicionais na música de concerto e na canção.
Seu concerto para violino “Museu das coisas inúteis” foi estreado pela OSESP (São Paulo) em
2017 e pela Orquestra Gulbenkian (Lisboa) em 2018, no contexto da parceria SP/LX entre a
Fundação Gulbenkian e a OSESP. Entre suas obras estão “Estética do Frio I” (cordas; 1993),
“Estética do Frio II” (piano e cordas; 2005), “Estética do Frio III” (quinteto com piano; 2014) e
“Five Cadenzas” (contrabaixo e ensemble; 2018). Seu livro “Memórias do Pierrô Lunar” foi
lançado em 2006 pela Editora L&PM e seu CD autoral “Balada para o avião que deixa um rastro
de fumaça no céu / Estética do Frio II” foi lançado em 2013. Seu texto “Genèses musicales”
integra o livro “La critique génétique à la recherche d’autres savoirs” (P. Willemart, ed.)
publicado pela Editora L’Harmattan em 2021.
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CONVIDADOS
Paulo de Tarso Salles

Paulo de Tarso Salles é musicólogo e professor livre-docente no Departamento de Música da
Escola de Comunicações de Artes da Universidade de São Paulo. Coordena o Simpósio VillaLobos e é autor dos livros: Os quartetos de cordas de Villa-Lobos: forma e função (Edusp, 2018);
Villa-Lobos, um compêndio: novos desafios interpretativos (organizado com Norton Dudeque,
ed. UFPR, 2017); Villa-Lobos: processos composicionais (Ed. Unicamp, 2009); Aberturas e
impasses: a música no pós-modernismo (Ed. Unesp, 2005).
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CONVIDADOS
Juan Francisco Sans

Juan Francisco Sans. Pianista, compositor, director y musicólogo venezolano. Ha publicado más
de 60 artículos académicos, 35 ediciones críticas, 13 discos (entre intérprete y compositor) y
cuatro libros. Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es profesor
del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín.
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CONVIDADOS
Acácio Piedade

Acácio Piedade é bacharel em composição pela UNICAMP. Estudou com Almeida Prado e fez
estudos complementares com Hans-Joachin Koellreutter, Conrado Silva, Michel Philippot e
Cláudio Santoro. Mestre e doutor em antropologia pela UFSC, pesquisou a música em rituais
indígenas amazônicos. Realizou um pós-doutorado em musicologia analítica na Universidade
Paris Sorbonne, França, com apoio do CNPq e um pós-doutorado em composição e música
transcultural na Escola Superior de Música Franz Liszt Weimar, Alemanha, com apoio do
DAAD. Atualmente é professor associado do Departamento de Música e do Programa de PósGraduação em Música na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), onde ministra
disciplinas e orienta dissertações e teses em composição, processos criativos e análise musical.
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CONVIDADOS
Norton Dudeque

Norton Dudeque is Senior Associate professor at the Arts Department of the Federal University
of Paraná (Brazil) and Researcher at the Brazilian National Council for Scientific and
Technological Development (CNPq/Brazil). Norton holds a Ph.D. from the University of
Reading, UK, under the supervision of Jonathan Dunsby, and in 2012 was a post-doctoral
research fellow at the Kings College, London. He is the author of Music Theory and Analysis in
the writings of Arnold Schoenberg (Ashgate, 2005) and recently published Heitor Villa-Lobos’s
Bachianas Brasileiras – intertextuality and stylization (Routledge, 2021).
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CONVIDADOS
Diego Madoery

Diego Madoery es Profesor Titular de la cátedra “Folklore Musical Argentino”, perteneciente a
la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y de la cátedra “Historia de la Música
Popular” del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Litoral. Egresó de la
mencionada Facultad con los títulos de Profesor en Composición y Dirección Orquestal. Es
Doctor de la Universidad de Buenos Aires, área Historia y Teoría de las Artes. Su tesis se tituló:
“Charly García y la máquina de hacer música. El estilo musical en las canciones del período
1972-1996”. Publicó el libro Charly y la máquina de hacer música. Un viaje por el estilo musical
de Charly García (1972-1996) en el año 2021 por la editorial Gourmet Musical.
Trabaja desde el año 1996 como investigador en proyectos relacionados a la Música Popular.
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CONVIDADOS
Carlos Almada

Carlos Almada é Mestre e Doutor em Música pela UNIRIO, a partir de pesquisa analítica sobre
a Primeira Sinfonia de Câmara de Schoenberg. Docente da Escola de Música da UFRJ.
Pesquisador, com artigos publicados em periódicos acadêmicos e em congressos no Brasil e no
exterior, tendo como principais interesses de pesquisa a variação musical, bem como
investigações sistemáticas sobre a estrutura de gêneros da música popular, incluindo formulações
teóricas originais. Autor dos livros Arranjo (Editora da Unicamp, 2001), A estrutura do choro
(Da Fonseca, 2006), Harmonia funcional (Editora da Unicamp, 2009), Contraponto em Música
Popular (Editora da UFRJ, 2013) e Nas Fronteiras da Tonalidade (Prisma, 2016). Arranjador,
com atuação na música popular. Compositor, com diversas participações em edições da Bienal de
Música Brasileira Contemporânea e do Panorama da Música Brasileira Atual. Membro da
Associação Brasileira de Teoria e Análise (TeMa). É líder do grupo de pesquisa MusMat, voltado
para a aplicação de modelos matemáticos em teoria, análise e composicional musical e membro
do corpo editorial do periódico MusMat: Brazilian Journal of Music and Mathematics.
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CONVIDADOS
Orlando Fraga

Concertista e professor de violão. Estudou no Conservatório Universitário de Música de
Montevidéu (Uruguai). Mestre pela The University of Western Ontario (Canadá) e Doutor em
Performance (D.M.A) pela Eastman School of Music da Universidade de Rochester, NY (USA).
Professor titular de violão (nível de graduação) e análise musical (nível de pós-graduação) da
Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Entre seus interesses também estão o alaúde e a
guitarra barroca.
Das gravações que participou constam: Violão – Repertório de Violão do Século XX; Quarteto de
Violões de Curitiba; H. Villa-Lobos: A Floresta Amazônica – Orquestra Sinfônica do Paraná; J.
Zenamon: Lendas do Iguaçu para violão e orq. – OSP; Carlos Careqa: Os Homens São Todos
Iguais (participação); H. Villa-Lobos: Concerto para Violão e Orquestra – Orquestra Juvenil da
UFPR; Madrigal Vocale (participação), Música no Tempo do Boca do Inferno (com o Grupo
Banza), lançado mundialmente pelo selo Naxos. Como professor de violão, atuou nos principais
eventos do país, tais como o Festival de Música de Londrina (5 edições), Oficina de Música de
Curitiba (9 edições), Seminário Internacional de Violão de Porto Alegre, XVII Seminário
Internacional de São Paulo, Festival de Violão de Araçatuba, I Encontro de Violão da UNESP São Paulo, Seminário Internacional de Violão de Montevidéu, Festival Brouwer, entre outros.
Também tem ministrado cursos de análise musical nas principais escolas de música do país, além
de palestras e workshops. Criou e dirigiu o Festival de Música Nova (6 edições), Seminário de
Violão de Curitiba (8 edições), Ciclo de Violão de Curitiba (9 edições), Simpósio Acadêmico de
Violão da Embap (3 edições). Em 2006 lançou o livro 10 Estudos Simples para Violão de Leo
Brouwer: análise técnico-interpretativa, pela Editora DeArtes da UFPr. Em 2011, lança pela
Eduel, o livro Progressão Linear - uma breve introdução à teoria de Schenker.
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CONVIDADOS
Pilar Jovanna Holguín Tovar

Licenciada en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Magister en
Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. Estudiante del Doctorado en
Humanidades y Artes -mención Música- de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina).
Docente del área de teoría musical y piano de la Licenciatura en Música de la UPTC. Dirige el
grupo de investigación In Crescendo, que se dedica a la investigación sobre diversos campos de
la música (interpretación y creación, musicología cultural, estética y análisis musical e
investigación artística) y de su enseñanza en el nivel de formación superior (formación teórica y
lectoescritura). Los avances y resultados de sus proyectos los ha presentado en diferentes eventos
y han sido publicados en libros y revistas especializadas nacionales e internacionales.
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CONVIDADOS
Cássia Carrascoza

Professora Dra. do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo – FFCLRP- USP. Atualmente, trabalha remotamente
na pesquisa sobre performance telemática, sob a supervisão do Prof. Paulo C. Chagas, como
visiting scholar na Universidade da Califórnia – Riverside.
De 1999 a 2018, foi primeira flautista da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo e
de 2000 a 2014 foi primeira flautista da Orquestra Jazz Sinfônica. Integrou a Camerata Aberta,
com a qual recebeu os prêmios APCA 2010 de música contemporânea e 8° Prêmio Bravo 2012.
Em 2020, passou a integrar o NowNet Lab Ensemble, grupo multinacional, liderado por Sarah
Weaver e dedicado a performances telemáticas.
Lançou o Cd Tempo transversal- flauta expandida, segundo a Revista Bravo entre os 10 Cds
imperdíveis de música erudita desse ano.
Tem sido convidada para pesquisa e performance em instituições internacionais como IRCAMInstituto de Pesquisa musical de Paris, Universidade da Califórnia – Riverside, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
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CONVIDADOS
Anne Sophie Andersen

Praised for her "passionate playing" and "precise execution" (The Strad), violinist-composer
Anne Sophie Andersen is the recipient of the 2017 Samuel Baron prize as well as work stipends
from KODA (2020) and the Danish Arts Foundation (2021). She is the founding Artistic Director
of the New Music for Strings festival, which celebrated its fifth season in August 2021. Her
research concerned with creating a visual model of Grisey’s Talea has been published by NIME
(2021 conference).
Anne Sophie Andersen is a current remote Visiting Scholar at UC Irvine. She holds a Doctor of
Musical Arts Degree from Stony Brook University (NY).
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CONVIDADOS
Derek Kwan

Derek Kwan creates things in any and all combinations of computers, music, and art. As a digital
artist, he has presented work at the Network Music Festival, NODE20: Second Nature, and the
Small File Media Festival and participated in the Art-a-Hack Dancedemic project. He has also
presented research at the Fifth International Pure Data Convention, Bates Digital Music
Symposium, CSMC + MuMe Joint Conference on AI Music Creativity, McGill Music Graduate
Symposium, and NIME. Derek holds a Doctor of Musical Arts in percussion from Stony Brook
University and is currently pursuing a Master of Science degree in Computer Science through
Georgia Tech's OMSCS program.

IV Congresso da TeMA | 76

