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RESUMO

Os desenvolvimentos rítmicos na música têm aumentado no decorrer da história, a modulação
métrica é um desses recursos rítmicos, que por meio da equivalência de valores das notas, altera-se
o andamento (BPM-batidas por minutos) ou métrica. Desde o surgimento do metrônomo em 1815 os
músicos tiveram que se adaptar a tocar com essa espécie de relógio para manter o andamento, já nos
anos 1980, com a criação do MIDI e desenvolvimento de sequenciadores, o seu uso se estendeu aos
palcos. A presente pesquisa tem como objetivo elaborar cálculos para realizar análise retrógrada em
modulação métrica que mostrem como muitos compositores chegam a certos valores de BPM em
modulações métricas e de andamento, bem como mostrar que existe uma relação entre as duas
métricas ou andamentos envolvidos em toda modulação métrica ou de andamento.

Palavras-chave: Modulação métrica. Cálculos. Análise retrógrada.

ABSTRACT

The rhythmic developments in music have increased throughout history, metric modulation is one of
those rhythmic features, which by means of the equivalence of notes values changes the tempo
(BPM-beats per minutes) or metric. Since the emergence of the metronome in 1815 musicians had to
adapt to playing with this kind of clock to keep going, as early as the 1980s with the creation of MIDI
and development of sequencers, their use extended to the stage. The present research aims to
elaborate calculations to perform retrograde analysis in metric modulation that show how many
composers reach certain BPM values in metric and tempo modulations, as well as to show that there is
a relation between the two metrics or steps involved in all modulation metric or tempo.

Keywords: Metric modulation. Calculations. Retrograde analysis.

RESUMEN

Los desarrollos rítmicos en la música han aumentado en el transcurso de la historia, la modulación
métrica es uno de esos recursos rítmicos, que por medio de la equivalencia de valores de las notas,
se altera el andamiento (BPM-golpes por minutos) o métrica. Desde el surgimiento del metrónomo en
1815 los músicos tuvieron que adaptarse a tocar con esa especie de reloj para mantener el ritmo, ya
en los años 1980, con la creación del MIDI y desarrollo de secuenciadores, su uso se extendió a los
escenarios. La presente investigación tiene como objetivo elaborar cálculos para realizar análisis
retrógrado en modulación métrica que muestren cómo muchos compositores llegan a ciertos valores
de BPM en modulaciones métricas y de progreso, así como mostrar que existe una relación entre las
dos métricas o los andes involucrados en toda modulación métrica o de progreso.

Palabras clave: Modulación mérica. Cálculos. Análisis retrógrado

1 INTRODUÇÃO

A música orquestral do período romântico contém o uso de abordagens rítmicas muito bem
desenvolvidas, isso aumentou durante o século XX e tais avanços não param até o presente
momento. Por outro lado, a música popular também está em grande desenvolvimento nessa área,
sobre tudo com a criação da bateria no Jazz[i].

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/calculos_sobre_analise_retrograda_em_modulacoes_metricas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.2-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Desde o surgimento do metrônomo[ii] no ano de 1815, os músicos tiveram que se adaptar a tocar com
essa espécie de relógio para manter o andamento, entretanto, o seu uso era basicamente restrito aos
estudos; já em meados dos anos 1960 com o crescimento da indústria fonográficas e das gravações,
ele se tornou ferramenta obrigatória nos estúdios; mas com o desenvolvimento tecnológico na década
de 1980, com a criação do MIDI[iii], desenvolvimento de Sequenciadores que disparam Loops[iv] e
aparelhos Sampler[v], que exigiam efetivamente o uso do metrônomo nas performances ao vivo, ele
ganhou ainda mais espaço no cotidiano dos músicos.

As limitações dos metrônomos antigos não permitiam a alteração de andamento (BPM – batidas por
minuto) durante uma peça musical, já os metrônomos modernos permitem tal feito; outro fator que
deve ser levado em consideração é que grande parte dos Softwares de gravação atuais, como Pro
tools[vi], já têm a função de metrônomo inclusa nas suas funções, dispensando em muitos casos o
metrônomo físico.

O encontro desses dois fatores, o cenário musical atual que contem músicas com modulações
métricas ou de andamento, somado às possibilidades de alteração de BPM que os metrônomos
atuais permitem, proporcionam infinitas possibilidades aos compositores e arranjadores, no entanto,
em muitos casos, os compositores colocam mudanças de andamento simplesmente “chutando” um
BPM qualquer, sem se preocupar com a relação entre os dois andamentos envolvidos. Isso faz com
que o intérprete não tenha a possibilidade de traçar uma relação entre os andamentos, para obter
uma precisão maior na execução, a não ser que ele desenvolva um cálculo que somente com os
valores dos BPMs ele consiga encontrar as subdivisão e quantidade destas que provocou a
modulação no andamento.

Modulações métricas, trazem consigo uma característica extremamente importante, a subdivisão
como base para o desenvolvimento de um groove[vii] mais fluente. Para Benny Greb (DAWSON,
2015), se não houver a noção da subdivisão que gerou a modulação, o músico estará apenas
“atirando” no click[viii], como se ele fosse um alvo. Em entrevista à Michael Dawson, Benny Greb
também afirmou:

O fluxo não vem de acompanhar as semínimas; vem do espaçamento entre
elas e da subdivisão. E a confiança vem quando você tem certeza de sabe a
que lugar cada toque pertence. Isso te coloca no banco do motorista, e você
não precisa pedir permissão para o click (DAWSON, 2015, p. 30).

Para Chester “existem três formas de sentir e tocar no tempo: No topo, em cima e para trás. Você
deve perceber em qual dessas formas os músicos que estão com você se adequam, ou seja, em qual
parte do tempo eles sentem a pulsação e tocam” (1985, p. 6).

Sobre as formas de sentir e tocar no tempo, Chester ainda afirma que:

No topo - Este tipo de sensação gera mais energia e emoção, mas há sempre
o perigo de se apressar. Tocando em cima da batida, você toca com uma
sensação um pouco na frente do centro do pulso. No meio - Este tipo de
sensação de tempo é exatamente isso: no meio da batida. Atrás - Esta
sensação coloca o Groove um pouco atrás do centro da batida. Tocar com um
bom tempo e ter uma relação entre a seção rítmica, o baixista e o baterista
devem trabalhar em conjunto. É ótimo se você pode encontrar um baixista que
você está confortável com ele, que se sente no mesmo lugar do tempo que
você faz. Você pode descobrir o tipo de sensação necessário para uma
determinada sessão (CHESTER, 1985, p. 6).

Entendendo esses conceitos, fica claro que pode não ser tão adequado simplesmente aceitar a
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marcação metronômica que está escrita em uma partitura após uma modulação, e sair tocando sem
compreender e perceber a relação que de fato existe com o andamento ou métrica anterior, pois as
chances de cometer erros serão maiores, além disso, simplesmente ficar repetindo sem compreender
também custa tempo, e sabendo que o mercado de trabalho não espera ninguém, o estudo com
clareza pode ser o caminho com menos perda, adquirindo uma boa técnica, que aliás, é aquela que
possibilita ao músico a capacidade de resolver questões com o menor lapso de tempo e maior
eficácia possível, logo “entendemos por melhor maneira aquela que permite atingir um determinado
fim ou objetivo no menor tempo e com o menor gasto de energia possíveis” (KAPLAN, 1987, p. 18).

A presente pesquisa tem como objetivo criar cálculos que mostrem como muitos compositores
chegaram a certos valores de BPM em modulações métricas e de andamento, bem como, elaborar
cálculos para realizar análise retrógrada em modulação de andamento;

Mostrar que existe uma relação entre as duas métricas ou andamentos envolvidos em toda
modulação métrica ou de andamento.

2 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada por meio da análise de livros didáticos que tratam do ensino de modulações
métricas, observando os métodos que que dão foco em como realizer os cálculos para criar uma
modulaçãos métricas, ou de como encontrar o BPM em tal situação. O método de Stefan Kostka[ix]
Tonal Harmony e The Materials and Techniques of Twentieth-century Music é uma grande referência
para este trabalho, pois lida principalmente com cálculos.

Além dos métodos, foram feitas análises de partituras que contem alterações de andamento,
procurando elaborar um cálculo que proporcione encontrar a relação que existe entre os dois
andamento em questão.

3 CÁLCULOS EM MODULAÇÕES MÉTRICAS

Uma modulação métrica ocorre quando os valores das figuras passam a ser equivalentes no processo
de transição, como por exemplo em uma alteração de métrica, a semínima pontuada passar a ter o
mesmo valor que a colcheia no novo compasso.

O conceito de métrica de acordo o Dicionário de Grove de Música:

Métrica é a organização de notas numa composição ou passagem, no que diz
respeito ao andamento, de tal forma que uma pulsação regular feita de tempos
possa ser percebida e a duração de cada nota medida em termos desses
tempos. Os tempos são agrupados regularmente em unidades maiores,
chamadas de compasso. A métrica é identificada no início de uma
composição, ou em qualquer ponto onde mude, através da fórmula de
compasso” (SADIE, 1994, p. 600).

Já o conceito de modulação que, segundo o Dicionário Grove de Música é: “Na música tonal, o
movimento que leva de uma tonalidade a outra num processo musical contínuo” (SADIE, 1994, p.
614).

Para Harrison “é exatamente como modular de um tom para outro, se você estivesse tocando um
piano, por exemplo, ‘modulação rítmica’ será semelhante, só que você modula para um novo tempo”
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(HARRISON, 1996, p. 7).

Uma modulação métrica é perceptível por meio das cadências rítmicas, na qual, confirma onde está o
tempo.

De acordo com os cálculos de Kostka para modulações métricas, para utilizar compassos de
diferentes métricas e andamentos, porém que as suas respectivas cabeças de compasso se
encontrem sempre, ou seja, haja intersecções nas cabeças dos compassos (que nesse caso é gerada
muito mais próximo de uma polimetria), basta pegar o BPM do tempo inicial, dividir pela quantidade
de tempos do compasso inicial, pegar esse resultado, que chamaremos de valor em BPM da unidade
de compasso, e multiplicar pela quantidade de tempos do novo compasso, mesmo que sejam
compassos com denominadores diferentes. Um exemplo disso é:

3/4 dentro de um 4/4

Semínima = 120 bpm para Semínima = 90 bpm 120:4=30

1.

Outro tipo de cálculo é para modulações métricas ou modulações de andamento é primeiro passo é
encontrar a subdivisão pivô da modulação (no exemplo abaixo é a colcheia), o segundo é multiplicar a
quantidade de subdivisões por tempo da métrica inicial (3) pelo valor em BPM do tempo (120),
obtendo assim o valor em BPM de cada subdivisão (360), em seguida divide o valor da subdivisão
pela quantidade de subdivisões que deseja-se que tenha o novo tempo (2).

Semínima pontuada para semínima

Semínima pontuada = 120 bpm para Semínima = 160 bpm 120.3=360

1.

Uma vertente da modulação métrica é a modulação de andamento que para muitos têm o mesmo
significado, embora sejam parecidas, têm suas diferenças: “modulação métrica envolve mudança de
fórmula de compasso, todavia, quando o real objetivo for à mudança de tempo, chamaremos de
modulação de andamento” (KOSTKA, 1999, p. 128).

Consiste em manter a mesma métrica, porém o andamento é alterado, mas para que haja uma
modulação de andamento bem-sucedida é necessário que haja uma ligação entre o andamento inicial
e o novo.

Em modulações de andamento, trabalha-se com a multiplicação e a divisão dos BPMs pelas
subdivisões, se compararmos os dois andamentos, iremos notar que as cabeças de compasso se
encontram de acordo com a quantidade de subdivisões do andamento inicial, que será utilizada como
novo tempo. Veja o exemplo a seguir, encontra-se a subdivisão comum que provoca a modulação
(nesse caso é a semicolcheia – pois uma colcheia pontuada é composta por 3 semicolcheias), em
seguida multiplica-se pela quantidade padrão de semicolcheias em um compasso 4/4 (4 notas), logo o
valor de cada semicolcheia é encontrado (480 bpm), em seguida, dividi o valor da semicolcheia (480)
pela quantidade de semicolcheias que causam a modulação (3 – colcheia pontua contem 3
semicolcheias), chegando ao valor em bpm da nova semínima (160 bpm).

O valor da colcheia pontuada passará a ser o valor da nova semínima
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Semínima = 120 bpm Semínima = 160 bpm 120.4=480

1.

A modulação de andamento tem as suas semelhanças com as relações tonais, pois existem dois tipos
de relação tonais, estes são: Tonalidades vizinhas, e Tonalidades distantes. São consideradas
tonalidades vizinhas as que em um acidente de diferença, e com todas as outras notas em comum;
tonalidades distantes são aquelas que não têm nenhuma, ou somente algumas notas em comum.

Como já vimos, é possível modular para qualquer andamento, e ainda assim, ter uma relação entre os
dois andamentos, assim como nas relações tonais, as relações de andamentos também podem ser
classificadas em dois grupos que chamaremos de: Andamentos vizinhos – ambos os andamentos
quando são subdivididos, compartilham muitos pontos de intersecção, e as figuras utilizadas são de
fácil compreensão, como, tercinas e semicolcheias e quintinas agrupadas em três, quatro, cinco e seis
acentuações, gerando a nova pulsação. Andamentos distantes – os andamentos quando
subdivididos, compartilham pouquíssimos pontos de intersessão, e utilizam figuras como, septinas,
notinas, quiálteras de 10, 11, 12, 13, 14, etc. Gerando pontos de encontros mais raros.

Para que esses pontos de interseção sejam respeitados, e haja uma coerência nas figuras rítmicas, é
de suma importância que os números decimais, quando houver, sejam respeitados.

Tonalidade vizinha---- Andamento vizinho

Tonalidade Distante---- Andamento Distante

Contudo, há uma lacuna se o caso for o inverso, digamos que um compositor entrega uma partitura à
um músico, a música está em um determinado andamento (bpm), porém no meio esse bpm é alterado
para um valor que não é nem a metade, nem o dobro, parece um número que não tem relação
nenhuma com o anterior, logo, via de regra, o músico vai tocar somente pelo sentimento, pelo que ele
achar que é, gerando uma execução imprecisa, todavia se ele soubesse qual subdivisão e a
quantidade destas que passou a ter o valor do novo bpm, sua execução seria mais precisa. Apesar
disso, pelos estudos feitos, não há um cálculo que mostre qual subdivisão e a sua quantidade é que
provoca a modulação somente tendo como dados, os bpms. Mas é imprescindível é que é preciso
que o músico toque junto com o tempo, em cima, não é o conceito de ouvir e tocar, pelo contrário,
tocar com a própria certeza e sem necessidade de ouvir o metrônomo para confirmar, pois isso vai
gerar uma pequena latência.

Quando o músico está tocando exatamente em cima do tempo, elimina os flams[x], que causam um
certo incomodo aos nossos ouvidos, gerando o efeito de diminuição do volume do metrônomo, pois as
frequências estão sendo sincronizadas no que diz respeito ao espaço de tempo. Assim como tocar
uma nota em um trompete, se estiver totalmente afinada, o som do instrumento e do diapasão se
fundem, é o mesmo caso, porém nesse caso fala de altura, no caso do metrônomo diz respeito à de
duração.

4 CÁLCULOS SOBRE ANÁLISE RETRÓGRADA EM MODULAÇÕES
MÉTRICAS

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/calculos_sobre_analise_retrograda_em_modulacoes_metricas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Este capítulo é exatamente a principal contribuição que esta pesquisa pretende abordar, trazendo
algo inédito, consiste em elaborar cálculos que proporcionem descobrir qual subdivisão (figura rítmica)
e a quantidade das mesmas que foi utilizada para a realização da modulação métrica, ou de
andamento, tendo apenas como dados, dois valores de BPMs.

O termo análise retrógrada foi utilizado porque é justamente o caminho inverso, é fazer a análise
disso, porque normalmente os cálculos sobre modulações métricas são para chegar à um resultado
final que é um determinado BPM, no entanto, quando já temos um resultado final em BPM, aliás, só
temos esse resultado, há a necessidade da utilização de algum cálculo que faça a análise para voltar
e saber o que levou à tais resultados em BPM.

Diferentemente de modulações métricas, que por sua vez, apenas com um único cálculo se chega
aos resultados, tanto para criação, como para análise musical.

Os cálculos utilizados para análise retrógrada em modulação de andamento são diferentes dos
cálculos requeridos no processo criativo, por se tratar de análise, as informações dadas são apenas
duas, o andamento inicial e o novo andamento, e o que queremos saber é: qual subdivisão utilizada e
esta, por sua vez, foi agrupada em quantas notas para gerar o novo andamento Para tal coisa, é
preciso fazer uma análise retrógrada, ou seja, o caminho inverso, sendo necessários outros tipos de
cálculos, caso contrário, simplesmente com o uso dos cálculos próprios para criação, teríamos que
obter respostas através do método de “tentativas e erros”, levando a um enorme desgaste mental e
um demasiado consumo de tempo.

Tendo apenas dois números (andamentos), será necessário o uso de algumas fórmulas matemáticas,
estas são: M.D.C. (Máximo Divisor Comum), equação de 1º grau, além de contas de divisão e
multiplicação, assim como redução de fração, quando possível. O primeiro passo é achar o M.D.C.
(Máximo Divisor Comum) dos dois andamentos, veremos um exemplo abaixo:

Exemplo 1:

Semínima = 120 bpm/Semínima = 96 bpm

1.
2.

120 / 296 / 2Números em comum

60 / 248 / 22.3= 6

30 / 224 / 2

15 / 312 / 2M.D.C (120, 96) = 6

5 / 56 / 2

1.
2.

Serão necessárias duas Equações de 1º Grau:

120: X= 696: Y= 6

X= 120Y= 96

1.
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X= 20Y= 16

120:20= 6

6.16= 96

Para reduzir (simplificar) X e Y a números mais baixos, podemos tratá-los como fração, realizando
quando possível, uma redução.

1. = 20 = 10 = 5
2.

Portanto, um grupo de 5 semicolcheias é o que passará a ser uma semínima no novo andamento,
tendo em vista que, semicolcheias naturalmente são 4 notas por tempo.

Exemplo 2

Semínima = 120 bpm/Semínima = 160 bpm

1.
2.

120 / 2160 / 2Números em comum

60 / 280 / 22.5=10

30 / 240 / 2

15 / 320 / 2

5 / 510 / 2M.D.C (120, 160) = 10

1.
2.

Serão necessárias duas Equações de 1º Grau:

120: X= 10160: Y= 10

X= 120Y= 160

1.

X= 12Y= 16

120:12= 10

10.16= 160

Nesse caso não é possível fazer redução de fração.

X = 12 = 6 = 3
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A. 16 8 4

Portanto, um grupo de 3 semicolcheias é o que será igual a uma semínima no novo andamento.

Exemplo 3

Semínima = 120 bpm/Semínma = 85 bpm

1.
2.

120 / 285 / 55 (Apenas o número 5 em comum, então conserva este).

60 / 217 / 17

30 / 21

15 / 3M.D.C (120, 85) = 5

5 / 5

1.

Serão necessárias duas Equações de 1º Grau:

120: X= 585: Y= 5

X: 120Y: 85

1.

X: 24Y: 17

Contas de dividir e multiplicar: Pega o valor do BPM inicial (120) e dividi por X, o resultado (M.D.C.)
será multiplicado por Y. Perceba que, o X (24) é a quantidade de subdivisões por tempo, e o Y (17) é
o tipo de subdivisão usada, nesse caso, quiáltera de 17 notas.

120:24= 5

5.17= 85

Portanto, eis a justificativa para tal modulação.

Sendo assim, haverá intersecção nas cabeças de compasso a cada 24 compassos (primários), assim
como interseções entre pulsações a cada 24 pulsações.

Exemplo 4

O exemplo que será mostrado agora é uma modulação de andamento que ocorre no tema de
abertura do seriando norte americano de televisão The Big Bang Theory, que é uma comprovação
que esses recursos rítmicos estão presentes também na música popular e comercial, e em muitos
casos os compositores e arranjadores até não sabem que estão realizando uma modulação de
andamento, muito menos o que provoca essa mudança, ou seja, a relação entre os dois andamentos,
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que não é o caso do tema a ser analisado.

O tema todo tem como fórmula de compasso, o 4/4, porém se inicia com semínima à 128,8 bpm, e
após a mudança de andamento, que ocorre aos 0:05s, no quarto tempo do compasso, a semínima
passa a valer 161 bpm.

Um fato interessante é que o andamento inicial é um número decimal, e o segundo andamento um
número incomum de se escolher para um bpm, 161, pois geralmente os produtores preferem
arredondar. Isso é uma comprovação que tem uma razão lógica para a escolha desses dois valores,
ou seja, existe uma relação próxima entre esses dois andamentos.

Aplicaremos os cálculos já vistos anteriormente para fazer a análise retrógrada nessa modulação de
andamento.

1º Passo: M.D.C. dos andamentos

128,8 será multiplicado por um valor mínimo até que se chegue a um número real, que nesse caso
será por 5, que dará 644 (5.128,8=644)

644 / 2161 / 7

322 / 223 / 23

161 / 7

1.

M.D.C (128,8; 161) = 7

2ª Passo: Equação de 1º grau

1.
2.
3.

1.

3º Passo: Multiplicar os dois resultados por 10, para tirar a vírgula.

X=18,4 (.10) X=184

Y= 23 Y= 230

4º Passo: Tirar o MDC (184, 230)

184 / 2230 /

92 / 2115 / 5

46 /

23 / 23

1.
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M.D.C (184; 230) = 23

5º Passo: Divisão6º Passo: Redução da fração

1. :23=8 8:2=4
2.

Portanto, conclui-se que um grupo de quatro quintinas foi a intersecção entre os andamentos, ou seja,
a semínima no novo andamento é igual a um grupo de quatro quintinas.

Exemplo 5

O caso a seguir é uma obra do compositor sergipano Ricardo Vieira, na qual faz o uso de uma
modulação de andamento, e como é de costume na maioria desses casos, o compositor coloca
apenas a indicação metronômica, sem explicar ao intérprete o que provocou tal modulação. O
intérprete tem como incubência ao executar, descobrir o que existe na essência.

A música começa com semínima à 65 bpm e no compass 43 a semínima passa a valer 50 bpm. Para
que o intérprete execute com precisão, é necessário descobrir a relação entre os dois andamentos.

1º Passo: M.D.C dos andamentos

Semínima = 65 bpm / Semínima = 50 bpm

65 / 5 50 / 5

13 / 13 10 / 2

5/ 5

1

M.D.C (60,50) = 5

2º Passo: Equação 3º Passo: Multiplicação e divisão

65:X=5 50:Y=5 65:13=5

X=65 Y= 50 5.10=50

5 5 X=13

X=13 Y=10 Y=10

Resposta:

Um grupo de 13 quiálteras de 10 passará a ser igual à semínima no novo andamento.

Para interpretar com mais facilidadeda, pode-se simplificar o tipo de subdivisão que vale o dobro, ou
seja, colocar um agrupamento com metade de notas, que nesse caso são quintinas. Portanto, a
semínima no novo andamento é igual à um 6,5 quintinas.

5 CONCLUSÃO
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Logo, entendendo a necessidade de compreender o que provocou uma determinada modulação
métrica e o quanto isso afeta a execução, no tocante à precisão de tempo com o uso do metrônomo,
para que os primeiros tempos após a modulação não sejam tocados imprecisamente; também ao ver
os resultados dos cálculos expostos aqui, que suprem a lacuna deixada por muitos métodos de
música que abordam modulações métricas, conclui-se que os cálculos sobre análise retrógrada em
modulações métricas abordados na presente pesquisa são eficazes e funcionam em todos os casos.

É importante ressaltar que, muitas vezes os resultados serão quantidades muito altas de subdivisões
de quiálteras absurdas, como o agrupamento de 13 quiálteras de 11, os cálculos não mentem, se a
conta realmente deu esse resultado, logo é isso que provoca a modulação, entretanto, é
extremamente inviável o músico pensar nessa subdivisão e nessa quantidade, na qual traz apenas
complicações, sendo nesses casos, preferível que o músico faça uma aproximação estimada de uma
determinada subdivisão. Por outro lado, como foi mostrado, resultados que chegam à grupos de cinco
semicolcheias, três semicolcheias, quatro quintinas, etc. São perfeitamente executáveis, se tornando
uma ferramenta bastante eficaz para a execução de modulações métricas na qual o metrônomo seja
alterado também.

[i] Música criada principalmente por negros norte-americanos, no início do séc XX, através de um
amálgama de elementos oriundos das tradições européias, Americana e Africana. Entre as suas
características estão o uso da improvisação, alturas distorcidas em microtones, ou “blue note”, swing
e polirritmia (SADIE, 1994, p. 471).
[ii] Um aparelho para determinar o andamento musical: mais especificamente o aparelho de pêndulo
duplo que funciona como um mecanismo de relógio, inventado talvez C. 1812 por D. N. Winkel, mas
aprimorado e patenteado por J. N. Maelzel em 1815. Suas duas finalidades principais e bem definidas
são estabelecer um andamento adequado para peça ou exercício (SADIE, 1994, p. 600).
[iii] MIDI – Abreviatura do inglês: Musical Instruments Digital Interface. Interface criada por protocolo
em 1983, oissibilita a troca de informações digitalizadas entre dispositivos, instrumentos eletrônicos e
equipamentos das mais diversas tecnologias e marcas (DOURADO, 2008, p. 206).
[iv] Ing. lit.: Volta, curva) Na música concreta, alça de fita magnética que repete indefinitivamente o
trecho recortado (DOURADO, 2008, p. 188).
[v] Dispositivo eletrônico onde é gravado digitalmente o som de um instrumento ou voz. O Sampler
tem capacidade de reprodução de impressionante fidelidade, sem interferências, desvios ou ruídos
(DOURADO, 2008, p. 293)
[vi] Programa de computador que funciona conectado a uma mesa de mixagem. Entre uma infinidade
de recursos disponíveis, o programa encorpa eletronicamente a voz do cantor quando necessário,
tanto em Play-backs utilizados em Shows ao vivo quanto em sessões de gravação, por meio de
recursos como o auto-tune, que utiliza gravações Samplerizadas de vozes e instrumentos
(DOURADO, 2008, p. 264).
[vii] Termo que significa “encaixe”, utilizado para representar um ritmo que tem fluidez.
[viii] Batida do metrônomo, ou simplesmente a ação deste.
[ix] É um teórico musical, professor da Universidade do Texas em Austin e autor de livros como: Tonal
Harmony e The Materials and Techniques of Twentieth-century Music.
[x] Rudimento de percussão composto por uma nota precedida de uma apogiatura, porém o termo
também é utilizado para descrever quando uma nota não está perfeitamente sincronizada com o
metrônomo.
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