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Resumo 

 

 

 A execução de uma canção da forma extremamente precisa, em termos 

de início e duração das notas, tal como elas apareceriam em uma partitura, 

soa normalmente mecânico e artificial aos ouvidos de um músico com um 

mínimo de experiência. A expressividade musical se traduz em modificações 

feitas pelo músico ao interpretar uma partitura ou canção. Dentre estas 

modificações, encontram-se: (a) o microandamento, minúsculas variações de 

andamento e (b) a microdinâmica, minúsculas variações na intensidade das 

notas.  

Diante da dificuldade de se medir, com o ouvido humano, estas 

minúsculas variações, e também de se analisar um grande corpus musical 

manualmente, as pesquisas na área de expressividade musical podem se 

beneficiar grandemente do uso da computação. 

O objetivo geral deste trabalho é contribuir com o estudo da 

expressividade do violão brasileiro, fazendo uma análise minuciosa de duas das 

principais dimensões da expressividade musical — o microandamento e a 

microdinâmica — no âmbito da bossa nova, assim como produzir uma 

ferramenta capaz de dar expressividade às interpretações feitas pelo 

computador, de canções de bossa nova.  

Para tanto, serão apresentadas novas análises em relação aos trabalhos 

anteriores que buscaram estudar o microandamento e a microdinâmica na 

bossa nova, fazendo uso de técnicas de clustering (agrupamento), além de 

correções desses mesmos trabalhos que permitiram gerar novos dados e 

algumas novas conclusões acerca da expressividade musical na bossa nova, 

nas duas dimensões supracitadas. 

 Por fim, será mostrada a ferramenta desenvolvida para geração de 

desvios de tempo e variação de intensidade com base nas análises realizadas, 

a qual foi chamada de SEMPT (Synthetic Expressive Music Performance Tool), 

que permitiu realizar experimentos com músicos para avaliar a percepção do 

microandamento e da microdinâmica, quando são contrapostos pares contendo 



 

 

 

um trecho de canção sem expressividade e outro trecho semelhante com 

adição dos valores de microandamento e/ou microdinâmica. 

 

 

 

Palavras-chaves: Computação Musical, Expressividade Musical, 

Microandamento, Microdinâmica.  



 

 

 

Abstract 

 

 The performance of a song in an extremely  precise way, treating about 

the beginning and the length of the notes, like they are represented on the 

score, normally sounds mechanic and artificial to a musician with a bit of 

experience, at least. 

 The expressive music performance can be called as the changes done by 

the musician when reading a score or performing a song. Among those 

changes, two can be pointed: (a) the microtiming, tiny tempo variations and 

(b) the microdynamic, tiny variations of the intensity of the notes. 

 The researches on the area of expressive music performance could be 

strongly benefitted by the use of computation, before the difficulty in 

measuring tiny variations with human ears and analyzing manually a great 

musical corpus. 

 The general purpose of this work is to contribute with the studying of the 

Brazilian guitar expressivity, carefully analyzing two of the main dimensions of 

expressive performance (microtiming and microdynamic) in Bossa Nova and 

creating a tool capable of giving expressivity to the Bossa Nova songs played 

by computer. 

In order to contribute with the mentioned study, new analysis will be 

presented considering previously developed works, which aimed to study the 

microtiming and microdynamic in Bossa Nova, using clustering techniques. 

Moreover, corrections will be suggested to those works, allowing the creation 

of new data and achieving new conclusions about expressivity in Bossa Nova, 

in those dimensions.  

Finally, the tool developed (SEMPT – Synthetic Expressive Music 

Performance Tool) to create time deviation and intensity variation will be 

shown, which permitted experiments with musicians to evaluate the 

microtiming and microdynamic perceptions when opposed pairs containing a 

part of the song without expressivity  and another similar part with values of 

microtiming and/or microdynamic. 



 

 

 

 

 

 

Keywords: Music Computer, Expressive Music Performance, Microtiming, 

Microdynamic. 
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1 Introdução 

A música representa uma arte que, como qualquer outra, precisa, antes 

de tudo, ser expressada. Entretanto, surge, por vezes, a necessidade de 

registrá-la para que essa expressão artística seja apreciada pelas gerações que 

se seguirem. Uma forma de realizar isso é por meio de notações 

(representações simbólicas da música), como a partitura, a qual permite que o 

compositor grafe sua obra, para que seja lida e executada ulteriormente. 

Durações, dinâmicas e timbres de uma execução musical variam 

consideravelmente entre diferentes intérpretes e mesmo entre duas execuções 

do mesmo intérprete. Os valores exatos de duração das notas indicados na 

partitura nunca são executados, enquanto que dinâmicas e timbres são 

informados por vocábulos subjetivos como piano, fortíssimo, crescendo, 

diminuendo ou termos relacionados às intenções expressivas do compositor. 

As diferenças entre execuções são percebidas com uma clareza surpreendente, 

mesmo por ouvintes não especializados, o que faz com que uma execução 

tecnicamente perfeita, mas inexpressiva, seja quase sempre menos apreciada 

que uma interpretação expressiva da mesma partitura, ainda que contenha 

alguns erros ou imprecisões (Loureiro, 2006). Na verdade, são esses erros ou 

imprecisões que dão a real expressividade do intérprete, sendo fruto daquilo 

que ele domina e sente no momento da execução musical. 

Portanto, interpretação (ou execução) expressiva é a arte de ―moldar‖ 

uma música tocando não exatamente como está escrito na partitura, mas 

variando continuamente certos parâmetros musicais durante uma execução, 

como: aceleração ou desaceleração do ritmo, aumento e diminuição da 

intensidade (dinâmica), modificações na articulação dos eventos, etc. (Widmer, 

1997). Nesse contexto, impende destacar que o enfoque deste trabalho será 

nas duas principais dimensões de expressividade musical: dinâmica (variações 

de intensidade) e andamento (variações de tempo local). 

Nas últimas décadas, vários estudos têm sido realizados com o escopo 

de compreender melhor esse fenômeno de grande importância no mundo 

musical, que é a interpretação expressiva — e.g., os estudos de  (Gabrielsson, 
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1994), (Gabrielsson, 1999), (Gabrielsson & Juslin, 1996), (Shaffer, 1980), 

(Shaffer et al., 1985), (Palmer, 1988), (Repp, 1992), (Repp, 1998), (Repp, 

1999), (Sundberg et al., 1991), (Sundberg, 1993), (Friberg, 1995), (Bresin, 

2000), (Timmers et al., 2000), (Canazza et al., 1997), (Windsor & Clarke, 

1997) e (Windsor et al., 2000), para citar apenas alguns poucos. Porém, pouco 

se tem estudado acerca do supracitado tema quando o enfoque aborda ritmos 

tipicamente brasileiros, como a bossa nova. 

 

1.1 Objetivos 

Diante do cenário apresentado até então, o Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco vem trabalhando num projeto de 

pesquisa denominado ―Um país, um violão1‖, cujo objetivo é estudar a 

expressividade musical no âmbito da Música Popular Brasileira, em especial, o 

violão da bossa nova (Silvestre et al., 2009), (Lima, 2007). Foram criadas 

ferramentas de captação de dados, coletados a partir da execução musical de 

clássicos de João Gilberto, Vinicius de Morais, Tom Jobim, etc., por meio de um 

violão MIDI. 

Sendo assim, um pesquisador desse projeto, Fúlvio Silvestre, 

desenvolveu uma ferramenta de análise de microdinâmica e microandamento2 

sobre esses dados, para a tese de seu mestrado (Silvestre, 2009). Porém, 

foram constatados erros na concepção dessa ferramenta, ocasionando a 

geração de informações incorretas acerca da análise feita. Com isso, uma das 

primeiras etapas do presente estudo foi rever a ferramenta, a fim de detectar 

e consertar os erros apresentados, que iam desde o tratamento no próprio 

código até um conceito errôneo mais geral, que será explicado posteriormente. 

A partir de então, fez-se necessário ampliar a análise realizada sobre os 

novos dados gerados, a fim de obter mais informações acerca da 

expressividade musical na bossa nova. Para tanto, foram incrementadas novas 

                                       

1 Uma referência à letra de Corcovado, de Tom Jobim. 
2 A parte de microandamento, na realidade, foi desenvolvida pelo autor do presente 

trabalho, mas com o auxílio de Fúlvio Silvestre e utilizando-se da base feita por ele na 

parte de microdinâmica. 
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funcionalidades na ferramenta, além de terem sido realizados outros tipos de 

análise de dados, com o auxílio de técnicas de aprendizagem de máquina. 

Por fim, foi criada uma nova ferramenta para síntese de expressividade 

musical (nas duas dimensões abordadas aqui), com base nos dados analisados 

anteriormente. Ela atua, na prática, como um modificador de arquivos ―dv3‖3, 

inserindo informações de microandamento e microdinâmica. 

Este trabalho, então, busca realizar um estudo musicológico acerca do 

violão da bossa nova, fazendo uso de técnicas e ferramentas computacionais, 

complementando e corrigindo um outro estudo prévio realizado pelo 

pesquisador Fúlvio Silvestre.  

 

1.2 Descrição 

A dissertação conta com outros cinco capítulos, assim organizados: no 

capítulo segundo, apresenta-se o problema, abordando especificamente o 

conteúdo da expressividade musical e o que se espera obter dela; no capítulo 

terceiro, aborda-se o estado da arte na pesquisa de microandamento e 

microdinâmica com ritmos tipicamente brasileiros, além dos recentes estudos 

realizados dentro do projeto ―Um país, um violão‖, focados na supracitada área 

de pesquisa; já no capítulo quarto, descreve-se o método utilizado no presente 

trabalho a fim de chegar à solução proposta; no capítulo quinto, demonstram-

se os resultados alcançados com o estudo ora desenvolvido; por fim, no 

capítulo sexto, chega-se a uma conclusão acerca do que foi apurado  durante 

toda a pesquisa. 

 

 

 

 

 

                                       

3 Extensão de arquivo compatível com o software D’accord Violão (Cabral, 2002), 

pertencente à empresa D’accord Music Software (http://www.daccord.com.br/). 
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2 Expressividade musical 

Se tocada exatamente como escrita em uma partitura, uma música 

soaria absolutamente mecânica (Widmer, 2001). O que torna uma música 

―viva‖ é a arte da interpretação musical, isto é, o entendimento do artista 

sobre a estrutura e o significado da música e a sua expressão (consciente ou 

inconsciente) desse entendimento via execução expressiva (Widmer, 2001).  

Estudos nessa área estão necessariamente relacionados à percepção, 

envolvendo questões sobre os mecanismos de transmissão e percepção de 

elementos básicos da música como ritmo, tempo, altura, tonalidade, 

intensidade, timbre, assim como de agrupamento de notas, frases ou 

estruturas maiores, ou mesmo mais abstratas, tais como expressividade, 

emoção e afeto (Loureiro, 2006). Portanto, pode-se definir a expressividade 

musical como a arte de moldar uma música de acordo com intenções, regras e 

análises do intérprete. 

Adiante serão mostradas algumas das diversas pesquisas realizadas 

nessa área, focando os estudos iniciais e apresentando os conceitos sobre 

microandamento e microdinâmica. 

 

2.1 Pesquisas iniciais 

Desde as diversas investigações realizadas por Seashore, em seu livro 

Psychology of Music de 1938 (Seashore, 1938), o campo da pesquisa em 

interpretação musical tem obtido bons avanços rumo ao entendimento desse 

complexo comportamento. Em diversos artigos publicados, essa obra foi 

considerada pioneira no estudo do assunto; porém, várias outras pesquisas 

anteriores já buscavam compreender esse universo, como foi demonstrado por 

Gabrielsson (Gabrielsson, 1999), que faz um excelente overview desse 

apanhado de referências sobre o assunto. 

As primeiras pesquisas empíricas em performance musical foram 

conduzidas, efetivamente, no final do século XIX, pelos pesquisadores A. Binet 

e J. Courtier, que conseguiram registrar a força de pressionamento da tecla do 
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piano, utilizando um pequeno tubo de borracha posicionado embaixo das 

teclas, como mostrado na Figura 2.1. 

Pulsos de ar eram formados quando o tubo era pressionado, os quais 

controlavam uma agulha que registrava a ação em um papel em movimento. 

Tal aparelho possibilitou investigar a execução de trinados, acentos e variações 

de dinâmica. O estudo foi capaz de identificar padrões de ações executadas por 

pianistas para realização de gestos expressivos, como por exemplo, um 

acento: além de imprimir maior tensão na tecla acentuada, o intérprete toca a 

nota precedente mais destacada e a nota acentuada um pouco alongada e 

mais ligada à nota seguinte (Binet & Courtier, 1895). 

 

 

Figura 2.1 Aparelho para o registro dos dedos dos pianistas 

 

Dispositivos eletromecânicos foram utilizados por Ebhardt (Ebhardt, 

1898) para registrar a pressão nas teclas do piano, os quais também 

identificaram alongamentos em notas acentuadas. Da mesma forma, Sears 

(Sears, 1902) mediu variações na duração de notas de mesmo valor, na 

duração de compassos e nas proporções entre durações de notas de valores 

distintos tocadas por organistas (apud Gabrielsson, 1999, pp.525-26). 
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2.2 Intenções expressivas do intérprete 

A partir dessas primeiras investigações, a pesquisa em performance musical 

tem se direcionado à compreensão deste fenômeno que envolve não apenas o 

comportamento do instrumentista frente ao texto que interpreta, mas também 

aos mecanismos de percepção envolvidos na escuta. Um grande número de 

pesquisas quantitativas em diferentes aspectos da expressividade musical 

demonstrou que músicos comunicam ao ouvinte uma variedade de 

características da música que eles interpretam, a partir de pequenas variações 

de durações, intensidades, alturas, timbres, entre outros (Loureiro, 2006). 

Como ilustrado na Figura 2.2 – adaptada de (Lima, 2007), a 

interpretação é comumente vista como parte de um sistema de comunicação 

no qual compositores codificam suas idéias musicais de determinada maneira 

(como em notação musical) e os ouvintes recodificam tais idéias a partir do 

sinal acústico que é produzido por músicos, chamados intérpretes (Kendall & 

Carterette, 1990, apud Palmer, 1997). 

 

 

Figura 2.2 A expressividade musical e o percurso da música: do compositor ao 

ouvinte 
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A forma como a música encontra-se representada é algo de bastante 

influência na interpretação musical. De uma maneira geral, a notação musical 

pode ser classificada em dois tipos: completa (e.g., a partitura) ou parcial 

(e.g., a cifra, a tablatura e o baixo cifrado). A influência destes tipos de 

representação se reflete em certas liberdades que são concedidas ou não ao 

músico. Enquanto que na partitura cabe ao músico, via de regra, a escolha do 

andamento e o estabelecimento dos níveis de intensidades, não cabendo a ele 

a escolha de que notas tocar, por exemplo, na música cifrada ele deve 

escolher, além do andamento e dinâmica, as notas e o ritmo, já que estes não 

se encontram explicitamente representados. As Figuras 2.3 e 2.4 ilustram uma 

partitura e uma cifra, respectivamente. 

 

 

Figura 2.3 Exemplo de partitura 

 

Figura 2.4 Exemplo de cifra 
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Desvios de tempo, dinâmica, articulação e timbre não escritos na 

notação musical e introduzidos pelo intérprete, variam de acordo com a obra, 

com o instrumento e com o intérprete. Alguns estudos buscaram parametrizar 

as intenções expressivas individuais de diferentes intérpretes e verificar se tais 

intenções são percebidas a partir da mesma codificação (Clarke, 1993; 

Gabrielsson, 1999 apud Loureiro, 2006). Seashore já teria sugerido uma 

abordagem que examinasse como o ouvinte extrai do som as intenções do 

intérprete, afirmando que ―as relações psicofísicas entre o intérprete e o 

ouvinte são fundamentais para a compreensão das microestruturas da 

interpretação musical‖ (Seashore, 1938). 

A capacidade dos ouvintes de identificar claramente determinadas 

execuções como expressivas ou não e de reconhecer determinadas intenções 

expressivas, permitiu que Repp (Repp, 1992) acreditasse na existência de 

princípios objetivos que determinam se uma execução é ou não expressiva ou 

―musical‖. 

Outros estudos também foram realizados, a fim de investigar essa 

correlação entre a percepção de intenções expressivas e parâmetros acústicos, 

como em (Gabrielsson & Juslin, 1996) e em (Canazza et al., 1997). Os 

resultados evidenciaram a complexidade do problema frente às inumeras 

possibilidades que o intérprete pode escolher para transmitir sua intenção 

expressiva. 

 

2.3 Microandamento e microdinâmica 

Algumas vezes, compositores colocam marcas de expressão explícitas na 

partitura (e.g., o comando cresc sob uma passagem musical); todavia, com 

mais frequencia, eles as deixam implícitas, para serem decididas pelo 

intérprete com base no seu entendimento musical. Duas dessas principais 

marcas de expressão impostas durante a execução de uma música são os 

desvios de tempo e intensidade das notas. 

O microandamento, objeto do presente estudo, faz referência 

exatamente aos pequenos (daí o micro no nome) desvios de tempo nas notas, 
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mais precisamente, no momento de ataque/início das notas. Por sua vez, a 

microdinâmica refere-se às pequenas variações de intensidade4 com que as 

notas são tocadas. 

Na Figura 2.5, são mostradas notações simbólicas onde as notas são 

tocadas nos seus tempos exatos (supondo uma execução realizada por um 

computador, para que possa ser efetuada com essa exatidão).  

 

 

Figura 2.5 Notações simbólicas: notas tocadas em seus devidos tempos 

 

Já na Figura 2.6, demonstra-se o que seria uma interpretação humana 

com seus reais desvios de tempo na execução das notas em relação à notação 

seguida (tempo exato das notas). 

 

 

Figura 2.6 Microandamento: notas tocadas (em vermelho) com desvios de tempo 

Na microdinâmica, tem-se uma configuração parecida com a do 

microandamento. Vê-se, na Figura 2.7, um gráfico de intensidade, onde as 

                                       

4 Popularmente chamada de volume. No entanto, tais definições têm distinção, uma 

vez que volume é uma medida caracteristicamente qualitativa (alto, baixo, muito 

baixo, etc.), enquanto que a intensidade é uma medida quantitativa, sendo possível 

medi-la e lhe atribuir uma unidade, por isso o uso desse termo em vez daquele (Aguia, 

n.d.). 
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notas são tocadas sempre com a mesma intensidade, como numa execução 

sem expressividade tocada por um computador, enquanto que na Figura 2.8 

mostra-se como seria uma interpretação humana, com variações de 

intensidade nas notas tocadas. 

 

 

Figura 2.7 Notas tocadas com a mesma intensidade sempre 

 

Figura 2.8 Microdinâmica: variações de intensidade nas notas 

 

Contudo, na aprendizagem musical não há claras indicações ou estudos 

em livros de música sobre como, quando ou com que precisão deva-se efetuar 

estes desvios de tempo e variações de intensidade. Em geral, eles são 

aprendidos de maneira intuitiva, por meio de escuta, prática e críticas de 

professores. Portanto, é preciso analisá-los para cada estilo, instrumento ou 

intérprete.  
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No capítulo seguinte, será apresentado o estado da arte desses dois 

importantes parâmetros da expressividade musical, direcionando o foco para 

os recentes estudos realizados com ritmos brasileiros.  
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3 Estado da arte em estudos sobre 

microandamento e microdinâmica 

Como foi dito no capítulo anterior, os estudos iniciais em expressividade 

musical datam do final do século XIX, tendo sido realizados diversos outros até 

os dias atuais, dada sua grande importância no mundo musical. Dentre os 

vários elementos que influenciam a expressividade musical, dois são 

identificados como os mais importantes na literatura da área (Widmer, 2001): 

o microandamento e a microdinâmica. 

Neste capítulo, serão abordados alguns dos estudos mais pertinentes à 

área de expressividade musical, envolvendo o microandamento e a 

microdinâmica. 

 

3.1 Modelos computacionais em microandamento e 

microdinâmica 

Estudos recentes têm buscado formalizar modelos computacionais ou 

quantitativos visando possibilitar predições a respeito da expressividade de 

uma interpretação musical, envolvendo não apenas a especificação precisa de 

parâmetros físicos para descrever a execução (e.g., tempo entre notas, níveis 

de intensidade, duração de notas, etc.), mas também a quantificação das 

relações entre os valores medidos a partir da formalização de regras. 

Evidentemente, modelos em domínio humano ou artístico não podem ser 

considerados ―corretos‖ ou exatos, pois suas predições nem sempre 

corresponderão ao comportamento observado em humanos. 

Clarke (Clarke, 1988) foi quem apresentou pela primeira vez um modelo 

generalizado para a expressividade musical, que propunha um conjunto de 

nove regras gerativas de estruturas de agrupamento de tempos e intensidades 

capazes de predizer aspectos expressivos da execução a partir de informação 

obtida exclusivamente da partitura.  
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Já Todd (Todd, 1992), propôs um modelo de regras baseado em uma 

estrutura de diferentes níveis expressivos de tempo e dinâmica. A interação 

entre o andamento e a dinâmica foi modelada usando uma simples relação 

―quanto mais rápido, mais forte‖, no qual a intensidade é proporcional ao 

quadrado do tempo. Assim, a estrutura de agrupamento hierárquico da música 

controlava diretamente o tempo instantâneo bem como a dinâmica expressiva 

em um piano controlado por computador. Posteriormente, as curvas de tempo 

e dinâmica de algumas peças de Haydin, Mozart e Chopin foram utilizadas para 

comparar com a saída do modelo. 

O grupo de pesquisa liderado por Gerard Widmer, do instituto de pesquisa 

Österreichisches Forschungsinstitut für Artificial Intelligence – ÖFAI de Viena, 

desenvolveu um modelo baseado em técnicas de machine learning e data 

mining, para o reconhecimento automático de padrões de parâmetros 

descritores de expressividade em um grande volume de dados. Os 

pesquisadores desenvolveram uma ferramenta denominada Performance 

Worm, a partir da qual, intensidade e duração são desenhadas em tempo real, 

fornecendo uma visualização eficiente de uma ―trajetória expressiva‖ do 

intérprete. (Goebl et al., 2004 apud Loureiro, 2006). A Figura 3.1 mostra uma 

tela do Worm, como ele trilha uma execução (de Barenboim) da sonata para 

piano K.279 de Mozart (C maior, 2º movimento). No gráfico, o eixo x 

representa o andamento em batidas por minuto (bpm) e o eixo y, a 

intensidade em decibéis (dB). O ponto mais escuro representa o instante atual, 

enquanto os instantes passados aparecem mais apagados (Dixon et al., 2002). 

Alguns desses modelos, além de outros, foram apresentados de forma 

mais detalhada em (Widmer & Goebl, 2004), que traz o estado da arte em 

modelos computacionais de interpretação musical expressiva. No entanto, vale 

salientar que a maioria dos estudos que abordam a expressividade musical 

foca principalmente no microandamento e fazendo uso do piano na música 

clássica. 
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Figura 3.1 Tela do Performance Worm, mostrando uma trajetória expressiva com eixo 

x: andamento; e com eixo y: intensidade 

 

3.2 Estudos de microandamento na música brasileira 

Na literatura da temática ora abordada, há alguns estudos sobre diversos 

aspectos do microandamento em específico5. O trabalho de Andrew McGuiness 

(McGuiness, 2005) traz um apêndice que resume os aspectos da, até então, 

pesquisa em modelos de andamento expressivo na música. No entanto, ele 

propõe um modelo, baseado na teoria do relógio oculto (Covert Clock Theory), 

de geração de desvios de microandamento característicos de músicas groove6 

(e.g., percussão africana tradicional, funk e música latina). Idealmente, o 

modelo deveria ser intuitivamente controlável por um músico (configurando 

um número pequeno de parâmetros) e capaz de gerar padrões de desvios que 

são musicalmente úteis e com características similares com os gerados por 

músicos humanos. 

                                       

5 Já abordando a microdinâmica em específico, os  estudos são raros ou inexistentes 

na literatura. 
6 Groove é um termo usado para descrever o sentimento rítmico de música com um 

andamento global estável. 
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Matthew Wright e Edgar Berdahl (Wright & Berdahl, 2006) propuseram 

um sistema para dados MIDI7 baseados em percussão. O sistema aprende 

desvios de tempo de posições quantizadas (com valores discretos) para nove 

ritmos brasileiros diferentes, por meio de diversos algoritmos de aprendizagem 

de máquina, aplicando então esses padrões aprendidos nos dados de entrada 

quantizados, obtendo assim resultados satisfatórios. 

Dois outros estudos investigam o microandamento na música samba, 

outro ritmo típico brasileiro. Fabien Gouyon, em (Gouyon, 2007), inicia os 

experimentos no estudo de características de microandamento no samba. 

Focando em música de áudio polifônico com andamento quase constante, ele 

propõe um algoritmo para descobrir desvios de tempo sistemáticos no nível de 

semicolcheia em padrões temporais de duração de uma semínima. As análises 

realizadas nos dados destacaram um deslocamento sistemático nas terceiras e 

quartas semicolcheias, levemente anteriores às suas posições quantizadas 

correspondentes, como vistas no espectrograma da Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 De baixo para cima: waveform, espectrograma e estrutura métrica do 

áudio nos níveis de semicolcheia (1/16) e semínima (1/4) 

                                       

7 MIDI (acrônimo para Musical Instrument Digital Interface) é uma especificação e 

linguagem de comunicação digital que permite múltiplos instrumentos eletrônicos, 

controladores, computadores e outros dispositivos relacionados se comunicarem . 

Logo, uma composição musical pode ser executada, transmitida ou manipulada por 

qualquer dispositivo que reconheça o formato MIDI. Sua beleza consiste em que seus 

dados podem ser gravados em um dispositivo de hardware ou software, onde eles 

podem ser editados e até mesmo transmitidos para instrumentos eletrônicos ou outros 

dipositivos para criar música ou controlar parâmetros (Huber, 2007). 
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 Já em um estudo posterior, Naveda e seus colegas 

(Naveda et al., 2009) analisaram como o microandamento da 

música samba interage com um conjunto expandido de 

descritores musicais. Mais especificamente, analisaram a 

interação entre estruturas de andamento rápido com medidas 

rítmicas, intensidade e distribuição espectral dentro do domínio 

auditivo. Os resultados confirmaram os achados em estudos 

prévios na área, mas introduziram novos dispositivos rítmicos  

que podem caracterizar as formas do samba: (1) um pequeno 

atraso na 1ª semicolcheia em regiões específicas de baixa 

frequência, normalmente tocadas por instrumentos como surdo 

ou tantan; (2) formas sistemáticas de acelerando e ritardando 

em um nível de microandamento.  

Contudo, todas essas abordagens anteriores que trataram de rítmos 

brasileiros possuem limitações no que diz respeito aos objetivos traçados para 

este trabalho. Primeiramente, nenhum desses rítmos trata especificamente da 

bossa nova, nem como o violão, além de todos os estudos focarem no 

microandamento, sem levar em consideração a microdinâmica e suas possíveis 

relações. Ademais, não houve qualquer estudo sobre a correlação entre a 

expressividade e os padrões rítmicos. 

 

3.3 Trabalho de Silvestre 

No ano de 2009, dentro do projeto ―Um país, um violão‖ — do grupo de 

pesquisa de Computação Musical, da Universidade Federal de Pernambuco —, 

o trabalho de mestrado realizado por Fúlvio Silvestre (Silvestre, 2009) deu 

início aos estudos sobre esses dois importantes parâmetros da expressividade 

musical no âmbito do violão da bossa nova. O pesquisador criou uma 
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ferramenta de análise de microdinâmica, fazendo uso dos frameworks8 já 

existentes no projeto, graças ao bom legado deixado pelas pessoas que 

participaram dos estudos. 

Em seguida, com uso também da ferramenta de análise de 

microandamento criada pelo autor do presente trabalho como projeto para a 

disciplina de Computação Musical, Silvestre realizou uma série de análises com 

os resultados gerados pelas ferramentas, trabalhando em cima de um corpus 

de dados pré-existente. 

Em termos práticos, o que essas ferramentas de análise de 

microandamento e microdinâmica fazem é, em suma, extrair a média dos 

desvios de tempo e das intensidades das notas, respectivamente, de um 

conjunto de arquivos MIDIs preparados para essa análise e em três dimensões 

temporais distintas: tempo, compasso e frase. 

 

Principais resultados 

Como principais resultados obtidos nesse trabalho de Fúlvio Silvestre, é 

possível citar uma constatação em relação a influência da noção de frase no 

microandamento e na microdinâmica, como observado na Figura 3.3, que 

mostra os gráficos para o intérprete 2. De forma geral, os experimentos 

realizados por ele reforçaram a hipótese de que as variações de 

microandamento e microdinâmica dentro de uma frase não são as mesmas 

quando usada uma janela de análise com nível de granularidade menor 

(unidade de tempo e compasso). 

Outro resultado importante verificou que os intérpretes tocam de forma 

diferente um do outro, quanto ao microandamento e à microdinâmica, como 

mostra a Figura 3.4, que apresenta o comparativo dos gráficos de ambos 

intérpretes. Portanto, foi confirmada a influência do intérprete na 

expressividade e que esta indepente da janela de tempo adotada. 

                                       

8 Framework é uma aplicação ―semi-completa‖ e reusável, que pode ser especializada 

para produzir aplicações finais (Fayad & Schmidt, 1997). 
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Já um terceiro resultado apontou um padrão de microandamento em 

forma de ―M‖, indicando um ―sobe e desce‖ ou ―vai e vem‖ na maneira de 

desviar-se no tempo, alternando entre antecipações (behind the beat) e 

atrasos (ahead the beat), como pode ser constatado no gráfico de 

microandamento da Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.3 Resultado 1 de Silvestre: influência da frase 
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Figura 3.4 Resultados 2 e 3 de Silvestre: influência do intérprete e padrão em forma 

de ―M‖ no microandamento 

 Por fim, foi constatado um indício da existência de um padrão multi-

dimensional, formado por um padrão rítmico, padrão de microandamento e 

padrão de microdinâmica. Nas análises feitas foi observado que quando há um 

padrão rítmico (sequência de notas de baixos e puxadas, que será melhor 

explicada na seção 4.1.2), há também um padrão de desvios de tempo e 

variações de intensidade, como pode ser observado na Figura 3.5, que mostra 

os gráficos de microandamento e microdinâmica para um determinado padrão 

rítmico encontrado em três diferentes músicas. 
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Figura 3.5 Resultado 4 de Silvestre: padrão multi-dimensional 

 

Problemas encontrados 

No entanto, os trabalhos realizados por Silvestre apresentaram erros em 

sua concepção, que fizeram gerar dados incorretos e, consequentemente, 

resultados possivelmente diferentes da realidade, como será mostrado na 

seção 4.2.1.  

Além disso, lacunas foram deixadas em aberto, como uma análise maior 

dos dados não envolvendo apenas a média dos valores, a qual oculta variáveis 

importantes como o desvio padrão, e fazendo uso de clusters que possibilita 

realizar agrupamentos de canções em função da proximidade nos dados 

obtidos do microandamento e da microdinâmica. 

 Por fim, fazia-se necessário um estudo acerca da percepção dos 

resultados colhidos nas análises com músicos que pudessem avaliar se canções 

com valores de expressividade soavam mais humanas ou não, em relação a 

outras sem expressividade alguma. 

 

Interface das análises 
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 Um trabalho foi realizado a fim de integrar as diversas ferramentas do 

projeto em uma única interface, incluindo as análises de microandamento e 

microdinâmica (Sena, 2008). A Figura 3.6 mostra essa interface com uso da 

ferramenta de análise de microdinâmica.  

 

 

Figura 3.6 Interface do projeto com suas diversas ferramentas 

 

O usuário seleciona o diretório contendo os MIDIs e, então, clica no 

botão Start, que mostrará as médias de intensidade de cada midi em um 

painel nas três dimensões temporais, separadas por abas. Ainda há um botão 

Export que possibilita exportar os dados da análise para uma planilha Excel.  

A interface de microandamento (aba MicroTiming da Figura 3.6) é  

praticamente idêntica a de microdinâmica, diferenciando apenas em sua saída 

que, em vez de apresentar as médias de intensidade, mostrará as médias de 

desvios de tempo de cada MIDI do diretório selecionado, além de disponibilizar 

a opção de exportar os dados para uma planilha. 
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4 Linhas de trabalho adotadas 

Neste capítulo, serão apresentadas as linhas de trabalho desenvolvidas 

durante a construção desta tese, o corpus de dados e os demais trabalhos e 

ferramentas utilizadas nesse processo, que auxiliaram na busca dos objetivos 

finais — fazer a análise e síntese da expressividade musical na bossa nova. 

 

4.1 Trabalhos prévios 

Para serem realizadas as análises de microandamento e microdinâmica 

e, posteriormente, a síntese das mesmas, foram necessários alguns outros 

trabalhos que antecederam e prepararam o terreno para que este pudesse ser 

feito com êxito. 

 

4.1.1 Corpus de dados 

Foi utilizada uma base pré-existente, criada no projeto ―Um país, um 

violão‖, contendo áudio e midi de um violão executado por dois intérpretes a 

partir das cifras de algumas canções gravadas por João Gilberto.  

A Tabela 4.1 mostra as canções que foram tocadas e os intérpretes que 

as tocaram. Vale pontuar em relação à mencionada tabela que apenas três 

canções foram executadas pelos dois intérpretes — Garota de Ipanema, 

Insensatez e Wave — num total de treze canções e dezesseis execuções, em 

que dez dessas foram executadas pelo ―Intérprete 1‖ e seis pelo ―Intérprete 

2‖, o que dá uma base de dados satisfatória para iniciar um processo de 

análise. 

As canções que formam a base de dados atual do projeto ―Um país, um 

violão‖ foram inicialmente trabalhadas por Ernesto Lima durante seu trabalho 

de doutorado (Lima, 2007). As gravações foram realizadas de forma que cada 

corda do violão correspondesse a um canal diferente, como ilustrado na Figura 

4.1. 
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Canções Intérprete 1 Intérprete 2 

A Felicidade X  

Bim Bom  X 

Chega de Saudade X  

Corcovado X  

Desafinado X  

Eu Sei Que Vou Te Amar X  

Garota de Ipanema X X 

Insensatez X X 

O Barquinho  X 

Samba de Uma Nota Só X  

Só Danço Samba  X 

Tarde em Itapuã X  

Wave X X 

Tabela 4.1 Base de canções executadas por dois intérpretes 

 

 

Figura 4.1 Canais MIDI: um canal para cada corda do violão 

 

 Para que o intérprete pudesse demonstrar sua expressividade da forma 

mais natural possível, não foi utilizado nenhum tipo de metrônomo9 no 

processo de gravação. Assim, fez-se necessário criar marcações nas músicas 

de forma a indicar suas ―batidas‖. São essas batidas que indicam o andamento 

da música e por meio delas que são calculadas os desvios de tempo das notas. 

 Quando uma pessoa bate o pé ou as mãos, de tempo em tempo, 

durante a execução de uma música, ela está executando um processo 

chamado beat tracking.  

                                       

9 Instrumento que produz pulsos de duração regular, utilizado quando se quer obter 

regularidade no andamento da música. 
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Dada a real necessidade do beat tracking nas músicas da base do 

projeto ―Um país, um violão‖, Ernesto Trajano recorreu ao sistema de beat 

tracking de Simon Dixon: o BeatRoot (Dixon, 2007). Tal sistema obteve o 

melhor resultado no MIREX (Music Information Retrieval Evaluation eXchange) 

de 2006, apresentado no ISMIR (International Conference on Music 

Information Retrieval) do mesmo ano. Ele identifica a pulsação/batida rítmica 

básica da música, mesmo em canções onde há grandes e bruscas mudanças 

de andamento, num processo que modela a percepção da batida em duas 

etapas: a primeira que acha a ordem das batidas; a segunda que sincroniza a 

seqüência de pulsos com a música. 

Outro importante trabalho na preparação do corpus de dados do projeto 

foi iniciado pelo pesquisador Ernesto Trajano, ainda em sua tese de doutorado 

(Lima, 2007), e, posterioremente, concluído por Ricardo Scholz — também 

pesquisador e participante do projeto ―Um país, um violão‖ —, em seu 

mestrado (Scholz, 2008).  

Esse trabalho consistiu em se fazer a limpeza de ruídos nas músicas da 

base, visto que elas foram gravadas por um violão MIDI, o qual muitas vezes 

introduzia eventos que não foram tocados pelo músico, ou seja, eventos 

estranhos que não soavam bem ao serem executados junto com os reais 

eventos tocados. Essa limpeza de ruídos foi realizada verificando-se quais os 

eventos que eram impossíveis de acontecer em um violão devido à anatomia 

das mãos, os eventos que possuíam uma intensidade desprezível, entre 

outros. 

 

4.1.2 Padrões rítmicos 

Após a construção e elaboração do corpus de dados do projeto, um 

outro trabalho foi realizado por Ernesto Trajano em (Lima, 2007), o qual 
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consistia em extrair padrões10 rítmicos das músicas gravadas. Estes se 

referem, especificamente, aos padrões de dedilhado da mão direita no violão11. 

Os patterns podem ser descritos como seqüências de bordões ou baixos 

(notas tocadas com o polegar) e acordes ou puxadas (notas tocadas 

conjuntamente pelos outros dedos). 

 Nessa esteira, Ernesto Trajano utilizou uma cadeia de caracteres — 

string, no jargão computacional — para representar o conteúdo de dedilhado 

da mão direita das gravações MIDI. A partir de então, aplicou algoritmos de 

string matching (casamento de string) para extrair os supracitados patterns, 

com base em um catálogo de 21 padrões rítmicos12. A Figura 4.2 mostra 

alguns exemplos dos padrões deste catálogo. 

 

 

Figura 4.2 Exemplo de padrões rítmicos do catálogo de Marcio 

                                       

10 Patterns em inglês. 
11 Assumindo que o violonista é destro. Então, nesse caso, a mão esquerda determina 

as notas que serão executadas, enquanto que a mão direita determina quando e como 

estas notas serão executadas. É, portanto, a mão direitaa responsável pela 

determinação do ritmo. 
12 Adquirido manualmente pelo pesquisador Marcio Dahia (Dahia et al., 2004), a partir 

de gravações de João Gilberto e de consultas à literatura pertinente. 
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Para utilizar os algoritmos de string matching, Ernesto Trajano precisou 

transformar esses patterns do catálogo para sua representação no formato de 

string. Os padrões |A---P---B-p-+---|A---P---B-p-+-l- e |A---P---B-p-+-l-

|B---P---B-p-+-l- são alguns exemplos dos patterns importados do catálogo 

de Marcio Dahia. A cadeia de símbolos dessas representações em string é 

formada pelo alfabeto ∑ = {b, B, p, P, l, a, A, s, S, -, +, |}, cujos significados 

estão abaixo descritos: 

 Letras maiúsculas representam eventos que ocorrem no tempo (on-

beat), enquanto que letras minúsculas representam eventos que 

ocorrem no contratempo (off-beat); 

 As letras b e p, assim como suas correspondentes maiúsculas, 

representam, respectivamente, um baixo e uma puxada; 

 A letra l também representa uma puxada, mas com duração que 

transpassa a barra de compasso, isto é, representa uma puxada que 

se inicia em um compasso e termina no compasso imediatamente 

seguinte; 

 A letra a (do inglês, all), assim como sua correspondente maiúscula, 

representa o caso onde todos os dedos são utilizados 

simultaneamente, isto é, b + p; 

 As letras s e S (solo) representam notas isoladas, mas que não 

foram tocadas com o polegar; 

 E os símbolos +, - e | representam, respectivamente, a ocorrência 

de um pulso, a duração da nota e a barra de compasso. 

No entanto, para se ter a análise necessária sobre microandamento e 

microdinâmica, fazia-se necessário obter as informações exatas de tempo e 

intensidade das notas, informações essas que se faziam presentes apenas nos 

arquivos no formato MIDI do corpus de dados, ou seja, não estavam explícitas 

nas representações textuais dos padrões. A Figura 4.3 representa dois padrões 

na canção ―O Barquinho‖, bem como suas ocorrências ao longo da música. 
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Figura 4.3 Formato dos padrões de Ernesto Trajano 

 

 Sendo assim, Fúlvio Silvestre (Silvestre, 2009) criou um sistema, em 

seu trabalho, que realizava a extração em MIDI dos padrões de Ernesto 

Trajano nas músicas da base. A primeira etapa consistia em identificar a 

ocorrência desses padrões no MIDI, para então colocar as marcações. Logo, 

com essas marcações em cada MIDI, um outro algoritmo realizava o recorte 

dos patterns contidos nas canções, obtendo assim, um conjunto de padrões 

em formato MIDI. 
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4.2 Análise de microandamento e microdinâmica 

Baseando-se em todos os trabalhos previamente realizados, pôde-se, 

então, partir para a construção das análises de microandamento e 

microdinâmica. 

Inicialmente, foi necessário estabelecer qual seria a divisão temporal a 

ser realizada nas músicas. Na escrita musical, urge indicar quantos tempos 

existem em um compasso e qual é a figura rítmica (unidade de tempo) que 

representa a pulsação de um tempo. Por isso, no início de toda partitura, 

aparece a fórmula de compasso que é formada por dois números sobrepostos, 

escritos à direita da clave.  

A bossa nova é predominantemente escrita em compasso binário 2/4 

(lê-se dois por quatro). Nessa fórmula, o número superior indica que cada 

compasso tem dois tempos e o inferior mostra qual é a unidade de tempo, 

sendo no caso, a semínima. Logo, em uma fórmula de compasso 2/4 cabem 

duas semínimas por compasso, como mostra a Figura 4.4 (Alves, 2005). 

 

 

Figura 4.4 Compasso 2/4 predominante na bossa nova 

 

Sendo assim, dividiu-se o intervalo entre dois tempos nas músicas da 

base — intervalo entre duas batidas do beat tracking — em quatro partes 

iguais, as quais foram chamadas de tempo ou cabeça, 2ª semicolcheia, 3ª 

semicolcheia e 4ª semicolcheia13. 

Definida a divisão temporal a ser utilizada, Fúlvio Silvestre construiu o 

algoritmo principal de análise de microdinâmica que, posteriormente, foi 

                                       

13 Quatro semicolcheias correspondem ao tempo de uma semínima. 



29 

 

 

readaptado pelo autor do presente trabalho para análise de microandamento. 

Abaixo, descreve-se o pseudo-código do algoritmo geral de análise de 

microdinâmica e microandamento: 

 

para cada arquivo, faça: 

obtenha os beats // eventos da trilha 7 

obtenha os eventos midi das demais trilhas // trilhas de 1 à 6 

para cada uma das trilhas, faça: 

obtenha os elementos da trilha corrente 

para cada um dos beats, faça: 

calcule o intervalo entre o beat atual e o próximo 

divida o intervalo em 4 partes iguais 

para cada um dos eventos da trilha corrente que estão no intervalo 

calculado, faça: 

classifique o evento em uma das coleções: tempo, 2ªsemicolcheia, 

3ªsemicolcheia e 4ªsemicolcheia de acordo com o intervalo de 

quatro partes iguais 

crie um objeto com as coleções preenchidas e uma indicação dizendo à 

que tempo aquele objeto pertence 

calcule as freqüências de ocorrência de eventos nas coleções 

calcule as médias de microdinâmica nas coleções 

calcule as médias dos desvios de microandamento nas coleções 

 

Com o objetivo de facilitar o entendimento do algoritmo acima descrito, 

demonstrar-se-á um exemplo prático do funcionamento do mesmo, retirado de 

(Silvestre, 2009). Esse exemplo consiste no início da canção ―O Barquinho‖ 

(dois primeiros tempos) tocado pelo intérprete 1. A Figura 4.5 exemplifica o 

processo. 

 

 

Figura 4.5 Exemplo da segmentação de dois tempos de Barquinho 
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Em negrito, temos os beats ou cabeças (em ticks14) correspondentes 

aos dois compassos acima demonstrados (003-180 e 180-350). Esses valores 

dos beats foram obtidos por Ernesto Trajano, conforme já explicado 

anteriormente. Por sua vez, a parte em itálico sublinhada corresponde aos 

valores da 2ª, 3ª e 4ª semicolcheias, respectivamente, e foram obtidos de 

acordo com a divisão temporal já explicitada, ou seja, dividiu-se o tempo em 4 

partes iguais: (180-003)/4 que, truncado, corresponde a 44.  

Dessa forma, têm-se a 2ª semicolcheia igual a 003+44=047, a 3ª 

semicolcheia 047+44=091 e a 4ª semicolcheia igual a 091+44=135. O mesmo 

procedimento é feito para o segundo tempo: (350-180)/4, onde obtêm-se os 

valores 222, 264 e 306. Todos esses valores correspondem ao exato momento 

em que as notas deveriam ser tocadas no caso de uma execução totalmente 

mecânica, ou seja, sem qualquer parâmetro de expressividade. 

Entretanto, para classificar os eventos como pertinentes a uma das 

coleções (cabeça, 2ª semicolcheia, 3ª semicolcheia ou 4ª semicolcheia) 

dividiu-se ao meio a distância entre duas coleções adjuntas e os eventos foram 

classificados como pertencentes a uma determinada coleção conforme sua 

localização nesta divisão.  

A título de exemplo, dividindo-se ao meio as seguintes coleções do 

primeiro tempo, 2ª semicolcheia (047) e 3ª semicolcheia (091), tem-se (091-

047)/2=22. Isto é, os eventos menores que 047+22=069 e maiores ou iguais 

a 025 (valor da divisão ao meio das coleções adjacentes cabeça e 2ª 

semicolcheia) serão classificados como pertencentes ao conjunto 2ª 

semicolcheia. Os eventos maiores ou iguais a 069 e menores que 113 (valor da 

divisão ao meio das coleções adjacentes 3ª semicolcheia e 4ª semicolcheia) 

serão classificados na 3ª semicolcheia e assim sucessivamente. A classificação 

mencionada acima faz parte apenas do primeiro tempo; não obstante, essa 

mesma lógica passa a valer para os demais tempos. 

Dessa forma, ao final da primeira parte do algoritmo, tem-se uma 

coleção de objetos que contém as seguintes informações: eventos ocorridos na 

                                       

14 Um tick constitui o menor intervalo de tempo no SMF (Standard MIDI File). 
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cabeça, os ocorridos na 2ª semicolcheia, na 3ª semicolcheia e aqueles 

ocorridos na 4ª semicolcheia.  

De posse dos supracitados dados, calcula-se as médias de 

microdinâmica e as médias dos desvios de microandamento nas seguintes 

situações: cálculo das médias tempo à tempo (semínima à semínima); cálculo 

das médias compasso à compasso (relembrando que um compasso possui dois 

tempos na bossa nova); cálculo das médias frase à frase (uma frase possui 

dois compassos) e, por fim, cálculo das médias nos padrões.  

 

4.2.1 Correção das análises 

Para dar continuidade às análises realizadas e poder utilizá-las 

posteriormente para a síntese, fez-se necessária uma revisão do código. Nesse 

processo, constatou-se um erro bastante sutil no código, mas que já produzia 

resultados diferentes dos obtidos em (Silvestre, 2009). Abaixo, demonstra-se, 

novamente, o pseudo-código já apresentado em oportunidade anterior, porém 

com a parte do erro em destaque: 
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para cada arquivo, faça: 

obtenha os beats // eventos da trilha 7 

obtenha os eventos midi das demais trilhas // trilhas de 1 à 6 

para cada uma das trilhas, faça: 

obtenha os elementos da trilha corrente 

para cada um dos beats, faça: 

calcule o intervalo entre o beat tracking atual e o próximo 

divida o intervalo em 4 partes iguais 

para cada um dos eventos da trilha corrente que estão no intervalo 

calculado, faça: 

classifique o evento em uma das coleções: tempo, 2ªsemicolcheia, 

3ªsemicolcheia e 4ªsemicolcheia de acordo com o intervalo de 

quatro partes iguais 

crie um objeto com as coleções preenchidas e com uma indicação 

dizendo à que tempo aquele objeto pertence 

calcule as freqüências de ocorrência de eventos nas coleções 

calcule as médias de microdinâmica nas coleções 

calcule as médias dos desvios de microandamento nas coleções 

 

Conceitualmente,  não há nada de errado no trecho acima destacado no 

pseudo-código: o tempo a que pertence o objeto criado, contendo as coleções, 

é inserido no próprio objeto. Porém, em se tratando de código real, para que 

seja realizado esse procedimento é necessário que uma variável de tempo seja 

inicializada para cada trilha do arquivo MIDI — ou seja, para cada corda, visto 

que se trata de  uma trilha por corda — e, a partir daí, que a mesma seja 

incrementada e inserida no objeto para cada novo intervalo entre um beat e 

outro. Então, adicionando essa nova informação para o pseudo-código, ficaria 

assim: 

 

para cada arquivo, faça: 

obtenha os beats // eventos da trilha 7 

obtenha os eventos midi das demais trilhas // trilhas de 1 à 6 

para cada uma das trilhas, faça: 

 inicialize a variável tempo 

obtenha os elementos da trilha corrente 
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para cada um dos beats, faça: 

calcule o intervalo entre o beat tracking atual e o próximo 

divida o intervalo em 4 partes iguais 

para cada um dos eventos da trilha corrente que estão no intervalo 

calculado, faça: 

classifique o evento em uma das coleções: tempo, 2ªsemicolcheia, 

3ªsemicolcheia e 4ªsemicolcheia de acordo com o intervalo de 

quatro partes iguais 

crie um objeto com as coleções preenchidas e com uma indicação 

dizendo à que tempo aquele objeto pertence (variável tempo) 

incremente a variável tempo 

calcule as freqüências de ocorrência de eventos nas coleções 

calcule as médias de microdinâmica nas coleções 

calcule as médias dos desvios de microandamento nas coleções 

 

Esse novo pseudo-código foi apresentado apenas para demonstrar o erro 

no código real. Tal erro ocorreu no local onde deveria inicializar a variável 

tempo, a qual deveria estar dentro do loop das trilhas; no entanto, a mesma 

estava sendo inicializada fora dele, o que fazia com que a partir da segunda 

trilha, ao tempo dos objetos fosse atribuído o valor do tempo incrementado do 

último da trilha antecendente. Portanto, apenas os valores dos tempos das 

primeiras trilhas dos arquivos estavam corretos. 

 Para exemplificar e tornar mais fácil a compreensão do erro, uma 

ilustração é dada na Figura 4.6. Observa-se a divisão das notas de cada corda 

em trilhas, sendo uma trilha para cada corda, e a divisão dos tempos em que 

essas notas aparecem no decorrer de cada trilha. O algoritmo faz a leitura das 

notas executando trilha por trilha sequencialmente. Logo, o erro consistia na 

passagem de uma trilha para outra, onde o valor do tempo não era inicializado 

novamente, ou seja, para o exemplo dado, o valor de tempo das notas da 2ª 

trilha no tempo 1 iriam corresponder ao tempo x+1, ao passo que os valores 

de tempo das notas da 3ª trilha no tempo 1 iriam corresponder ao tempo x+ 

y+1 e assim sucessivamente. 
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Figura 4.6 Exemplo do erro na variável tempo 

 

Posteriormente, foi encontrado um outro erro, porém mais em nível 

conceitual que de código. Quando Ernesto Trajano introduziu o beat tracking 

usando o sistema BeatRoot em seu trabalho (Lima, 2007), ele próprio fez 

subdivisões das pulsações geradas pelo BeatRoot, de modo que as mesmas 

passaram do nível de semínima para o nível de colcheia, como o próprio 

pesquisador alude neste trecho: ―O resultado desta primeira etapa na 

preparação dos dados é um conjunto de arquivos MIDI, um para cada canção, 

com as pulsações estabelecidas no nível da colcheia...‖ (Lima, 2007, p.83).  

Portanto, o que se tinha no beat tracking de Ernesto Trajano 

correspondia a meio tempo e não a um tempo, como pôde ser claramente 

constatado ao serem ouvidas as pulsações junto com a canção e como é 

ilustrado na Figura 4.7. 
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Figura 4.7 Exemplo do erro na divisão do beat tracking 

 

A solução poderia ser alcançada de duas formas: alterando o código 

para que as divisões temporais entre as pulsações fossem de 2 e não mais de 

4, a fim de se alcançar, de fato, as semicolcheias; ou alterando os arquivos 

MIDI, apagando manualmente as pulsações no nível da colcheia (retângulos de 

cor vermelha representados na Figura 4.7) e deixando apenas aquelas no nível 

da semínima. Adotou-se a segunda opção, por ser mais fácil e segura de 

alterar, apesar de maçante. 

Com todas essas modificações realizadas durante a análise, novos 

resultados foram obtidos em relação ao exposto em (Silvestre, 2009) e os 

mesmos serão apresentados no capítulo 5. 

 

 

4.2.2 Agrupamento nos dados 

Com o intuito de fomentar a robustez das análises diante das limitações 

já mencionadas que o uso exclusivo da média proporciona, um outro trabalho 

foi realizado utilizando-se de uma técnica de machine learning15 (aprendizagem 

de máquina, sub-área da inteligência artificial) e estatística, denominada 

clustering (agrupamento). 

                                       

15 O livro de Tom Mitchell (Mitchell, 1997), considerado uma das mais importantes 

referências na área, traz um apanhado das principais técnicas de aprendizagem de 

máquina. 
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Clustering é um método de aprendizagem não-supervisionado que 

consiste em incluir um conjunto de observações dentro de subconjuntos 

chamados clusters, de tal modo que aquelas localizadas no mesmo conjunto 

sejam semelhantes. Dentre seus vários métodos, o utilizado neste trabalho foi 

o k-means, que é um método de clustering que visa particionar n observações 

em k clusters, onde cada observação pertence ao cluster com a média mais 

próxima. 

A ferramenta utilizada para aplicar esse agrupamento de forma 

automática foi o Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis), que 

possui uma coleção de algoritmos de aprendizagem de máquina para tarefas 

de mineração de dados (data mining). Tais algoritmos podem ser aplicados 

diretamente sobre o conjunto de dados, bastando apenas que esse conjunto 

esteja em formato compatível com a referida ferramenta. 

Dessa forma, foi necessário que, após gerar os novos dados da análise 

de microandamento e microdinâmica para os dois intérpretes, os dados fossem 

preparados para que a ferramenta Weka pudesse aplicar o algoritmo de 

agrupamento. Esses dados precisavam estar num arquivo de formato arff e 

com a seguinte estrutura: 

 

@relation microdinamica_interprete2 

 

@attribute c1t1_tempo numeric 

@attribute c1t1_semicolcheia2 numeric 

@attribute c1t1_semicolcheia3 numeric 

@attribute c1t1_semicolcheia4 numeric 

@attribute c1t2_tempo numeric 

@attribute c1t2_semicolcheia2 numeric 

@attribute c1t2_semicolcheia3 numeric 

@attribute c1t2_semicolcheia4 numeric 

@attribute c2t1_tempo numeric 

@attribute c2t1_semicolcheia2 numeric 

@attribute c2t1_semicolcheia3 numeric 

@attribute c2t1_semicolcheia4 numeric 

@attribute c2t2_tempo numeric 
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@attribute c2t2_semicolcheia2 numeric 

@attribute c2t2_semicolcheia3 numeric 

@attribute c2t2_semicolcheia4 numeric 

@attribute musica {Barquinho,BimBom,Garota_de_Ipanema,Insensatez,So_Danco_Samba,Wave} 

 

@data 

59,59,60,57,53,59,58,62,59,54,62,53,55,58,51,62,Barquinho 

62,61,66,56,56,60,50,68,51,63,51,68,44,67,50,64,BimBom 

61,59,62,59,55,60,62,58,64,57,64,63,49,64,48,67,Garota_de_Ipanema 

59,60,58,63,53,54,51,54,59,53,60,57,51,58,50,51,Insensatez 

64,68,66,54,60,62,68,64,61,60,51,70,47,68,52,71,So_Danco_Samba 

56,58,58,62,51,56,37,59,56,53,60,58,47,57,40,57,Wave 

 

Na primeira parte da estrutura, informa-se qual análise será usada (no 

exemplo: microdinâmica do intérprete 2). Em seguida, definem-se os atributos 

utilizados na ordem em que os dados serão apresentados, isto é, o que irá 

representar cada dado informado na próxima parte da estrutura.  

No caso apresentado, foram utilizados 16 atributos numéricos — que 

representavam a média dos valores de tempo/cabeça, 2ª semicolcheia, 3ª 

semicolcheia e 4ª semicolcheia na frase16 — em cada música tocada pelo 

intérprete em questão e um outro atributo categórico indicando o conjunto de 

músicas. Ao final, surgem os valores dos dados em questão, na ordem que 

foram apresentados os seus atributos. 

Após a preparação dos arquivos a serem lidos pela ferramenta, fez-se 

uso da mesma para gerar os clusters desejados. A Figura 4.8 mostra a 

interface do Weka após a seleção do arquivo, já na aba de Cluster com o 

método K-means escolhido e configurado para K=3. A escolha da constante K, 

que indica o número de clusters que se deseja obter no processo de 

agrupamento, foi feita de forma empírica, baseando-se na quantidade de 

dados disponíveis para o processo de agrupamento. O Weka ainda permite 

alterar algumas outras configurações desejadas e, em seguida, o botão Start 

realiza o clustering. 

                                       

16 Uma frase possui dois compassos, um compasso possui dois tempos e um tempo 

possui esses 4 valores de semicolcheia: por isso no total são 16 valores. 
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Figura 4.8 Interface do Weka 

 

No entanto, um outro estudo, ainda utilizando o método de clustering k-

means, foi realizado a fim de se investigar os agrupamentos nas frases de 

cada música. Para tanto, foi necessário utilizar os dados brutos de frase por 

frase de microandamento e microdinâmica, não mais utilizando as médias das 

frases. 

Com isso, surgiu um problema: havia várias lacunas nas frases em que 

não se tinham os valores das semicolcheias — como mostra a Figura 4.9 —, 

pois, evidentemente, não existe uma canção em que existam notas tocadas 

em todas as semicolcheias de todos os tempos. 
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Figura 4.9 Missing values nos dados 

 

Então, a abordagem adotada para tratar essas lacunas, chamadas de 

missing values, foi inserir o valor da média da semicolcheia em que se tinham 

tais lacunas. No caso das semicolcheias em que não se tinham nenhum valor 

(como a 3ª semicolcheia do 2º tempo na Figura 4.9), ou seja, tinham apenas 

missing values, se utilizava a média das referidas semicolcheias de todas as 

músicas tocadas pelo determinado intérprete, como mostra a Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10 Dados com os missing values tratados 

FRASE Time 2ª semi 3ª semi 4ª semi Time 2ª semi 3ª semi 4ª semi Time 2ª semi 3ª semi 4ª semi Time 2ª semi 3ª semi 4ª semi

1 -3,9 - -21,5 - 0,0 -24,0 - - -1,4 - -14,3 - 82,0 -75,6 - -73,6

2 0,0 - -64,8 - 0,0 -14,3 - - -3,5 - 9,8 - 0,0 -37,1 - -73,6

3 0,0 - -42,4 - - -16,6 - - -39,1 - -6,4 - 0,0 -61,1 - -76,2

4 0,0 -53,3 - -51,4 0,0 -7,8 - -83,4 0,0 -54,7 - -64,5 0,0 - -30,7 -

5 -3,5 - -8,4 - -5,9 - - -30,7 58,6 - -0,6 - - 29,9 -148,4 -

6 -5,5 - 7,2 - 0,0 22,9 - - -2,9 - -37,7 - 0,0 -69,7 - -111,9

7 0,0 - -52,7 - 0,0 -25,4 - 156,3 -9,2 - -20,9 - 0,0 -26,8 - -56,6

8 0,0 - -63,1 - 0,0 -46,9 - - -4,3 - -27,3 - 0,0 -3,3 - 164,1

9 -38,5 - 17,6 - 0,0 -15,6 - - -7,8 - -9,2 - 0,0 -62,5 - -46,9

10 0,0 - -26,8 - 0,0 -29,3 - - -4,9 - -42,4 - 0,0 -52,1 - -68,4

11 0,0 - -52,7 - 0,0 -5,3 - - -3,5 - -14,3 - 0,0 -41,0 - -55,3

12 0,0 - -2,5 - 0,0 -12,3 - - -2,0 - 6,4 - 0,0 10,4 - 166,0

13 -75,6 - -44,3 - 0,0 0,0 - - -3,5 - 16,2 - 0,0 -41,6 - -48,2

14 0,0 - -41,0 - 0,0 -13,1 - - -1,6 - 0,0 - 0,0 31,3 - 169,9

15 -65,0 - -27,3 - 0,0 -13,7 - - -1,6 - 29,9 - 0,0 -21,5 - -63,9

16 0,0 - -35,7 - 0,0 37,7 - - -3,5 - 7,8 - - 29,3 - -

17 -3,9 - -28,7 - 0,0 -39,1 - - -5,9 - 3,3 - 0,0 -67,8 - -72,3

18 0,0 - -58,0 - 0,0 -37,1 - - -2,9 - -9,2 - 0,0 -48,2 - -54,1

19 0,0 - - -39,6 39,1 -17,0 - - -96,7 - -61,9 - 0,0 -17,0 - -

20 -6,8 - -2,5 - 0,0 -7,8 - - -2,3 - -43,6 - 0,0 -54,7 - -

21 -5,5 - -17,6 - 0,0 -38,5 - - -31,3 - -33,2 - 0,0 -19,5 - -

Média -9,9 -53,3 -29,8 -45,5 1,7 -15,2 0,0 14,1 -8,1 -54,7 -12,4 -64,5 4,3 -29,9 -89,6 -20,1

FRASE Time 2ª semi 3ª semi 4ª semi Time 2ª semi 3ª semi 4ª semi Time 2ª semi 3ª semi 4ª semi Time 2ª semi 3ª semi 4ª semi

1 -3,9 -53,3 -21,5 -45,5 0,0 -24,0 -24,4 14,1 -1,4 -54,7 -14,3 -64,5 82,0 -75,6 -89,6 -73,6

2 0,0 -53,3 -64,8 -45,5 0,0 -14,3 -24,4 14,1 -3,5 -54,7 9,8 -64,5 0,0 -37,1 -89,6 -73,6

3 0,0 -53,3 -42,4 -45,5 1,8 -16,6 -24,4 14,1 -39,1 -54,7 -6,4 -64,5 0,0 -61,1 -89,6 -76,2

4 0,0 -53,3 -29,7 -51,4 0,0 -7,8 -24,4 -83,4 0,0 -54,7 -12,3 -64,5 0,0 -29,9 -30,7 -20,1

5 -3,5 -53,3 -8,4 -45,5 -5,9 -15,2 -24,4 -30,7 58,6 -54,7 -0,6 -64,5 4,1 29,9 -148,4 -20,1

6 -5,5 -53,3 7,2 -45,5 0,0 22,9 -24,4 14,1 -2,9 -54,7 -37,7 -64,5 0,0 -69,7 -89,6 -111,9

7 0,0 -53,3 -52,7 -45,5 0,0 -25,4 -24,4 156,3 -9,2 -54,7 -20,9 -64,5 0,0 -26,8 -89,6 -56,6

8 0,0 -53,3 -63,1 -45,5 0,0 -46,9 -24,4 14,1 -4,3 -54,7 -27,3 -64,5 0,0 -3,3 -89,6 164,1

9 -38,5 -53,3 17,6 -45,5 0,0 -15,6 -24,4 14,1 -7,8 -54,7 -9,2 -64,5 0,0 -62,5 -89,6 -46,9

10 0,0 -53,3 -26,8 -45,5 0,0 -29,3 -24,4 14,1 -4,9 -54,7 -42,4 -64,5 0,0 -52,1 -89,6 -68,4

11 0,0 -53,3 -52,7 -45,5 0,0 -5,3 -24,4 14,1 -3,5 -54,7 -14,3 -64,5 0,0 -41,0 -89,6 -55,3

12 0,0 -53,3 -2,5 -45,5 0,0 -12,3 -24,4 14,1 -2,0 -54,7 6,4 -64,5 0,0 10,4 -89,6 166,0

13 -75,6 -53,3 -44,3 -45,5 0,0 0,0 -24,4 14,1 -3,5 -54,7 16,2 -64,5 0,0 -41,6 -89,6 -48,2

14 0,0 -53,3 -41,0 -45,5 0,0 -13,1 -24,4 14,1 -1,6 -54,7 0,0 -64,5 0,0 31,3 -89,6 169,9

15 -65,0 -53,3 -27,3 -45,5 0,0 -13,7 -24,4 14,1 -1,6 -54,7 29,9 -64,5 0,0 -21,5 -89,6 -63,9

16 0,0 -53,3 -35,7 -45,5 0,0 37,7 -24,4 14,1 -3,5 -54,7 7,8 -64,5 0,0 29,3 -89,6 -20,1

17 -3,9 -53,3 -28,7 -45,5 0,0 -39,1 -24,4 14,1 -5,9 -54,7 3,3 -64,5 0,0 -67,8 -89,6 -72,3

18 0,0 -53,3 -58,0 -45,5 0,0 -37,1 -24,4 14,1 -2,9 -54,7 -9,2 -64,5 0,0 -48,2 -89,6 -54,1

19 0,0 -53,3 -29,7 -39,6 39,1 -17,0 -24,4 14,1 -96,7 -54,7 -61,9 -64,5 0,0 -17,0 -89,6 -20,1

20 -6,8 -53,3 -2,5 -45,5 0,0 -7,8 -24,4 14,1 -2,3 -54,7 -43,6 -64,5 0,0 -54,7 -89,6 -20,1

21 -5,5 -53,3 -17,6 -45,5 0,0 -38,5 -24,4 14,1 -31,3 -54,7 -33,2 -64,5 0,0 -19,5 -89,6 -20,1

Média -9,9 -53,3 -29,8 -45,5 1,7 -15,2 -24,4 14,1 -8,1 -54,7 -12,4 -64,5 4,1 -29,9 -89,6 -20,1



40 

 

 

Por fim, novamente foi preciso preparar os dados, agora com os missing 

values devidamente tratados, para esse novo estudo de agrupamento. Então, 

de forma semelhante como já mostrado anteriormente, tem-se a seguinte 

estrutura para os arquivos arff: 

 

@relation microandamento_GarotaDeIpanema_Interprete1 

 

@attribute frase numeric 

@attribute c1t1_time numeric 

@attribute c1t1_semicolcheia2 numeric 

@attribute c1t1_semicolcheia3 numeric 

@attribute c1t1_semicolcheia4 numeric 

@attribute c1t2_time numeric 

@attribute c1t2_semicolcheia2 numeric 

@attribute c1t2_semicolcheia3 numeric 

@attribute c1t2_semicolcheia4 numeric 

@attribute c2t1_time numeric 

@attribute c2t1_semicolcheia2 numeric 

@attribute c2t1_semicolcheia3 numeric 

@attribute c2t1_semicolcheia4 numeric 

@attribute c2t2_time numeric 

@attribute c2t2_semicolcheia2 numeric 

@attribute c2t2_semicolcheia3 numeric 

@attribute c2t2_semicolcheia4 numeric 

 

@data 

1,-3.9,-53.3,-21.5,-45.5,0.0,-24.0,-24.4,14.1,-1.4,-54.7,-14.3,-64.5,82.0,-75.6,-89.6,-73.6 

2,0.0,-53.3,-64.8,-45.5,0.0,-14.3,-24.4,14.1,-3.5,-54.7,9.8,-64.5,0.0,-37.1,-89.6,-73.6 

3,0.0,-53.3,-42.4,-45.5,1.8,-16.6,-24.4,14.1,-39.1,-54.7,-6.4,-64.5,0.0,-61.1,-89.6,-76.2 

4,0.0,-53.3,-29.7,-51.4,0.0,-7.8,-24.4,-83.4,0.0,-54.7,-12.3,-64.5,0.0,-29.9,-30.7,-20.1 

5,-3.5,-53.3,-8.4,-45.5,-5.9,-15.2,-24.4,-30.7,58.6,-54.7,-0.6,-64.5,4.1,29.9,-148.4,-20.1 

6,-5.5,-53.3,7.2,-45.5,0.0,22.9,-24.4,14.1,-2.9,-54.7,-37.7,-64.5,0.0,-69.7,-89.6,-111.9 

7,0.0,-53.3,-52.7,-45.5,0.0,-25.4,-24.4,156.3,-9.2,-54.7,-20.9,-64.5,0.0,-26.8,-89.6,-56.6 

8,0.0,-53.3,-63.1,-45.5,0.0,-46.9,-24.4,14.1,-4.3,-54.7,-27.3,-64.5,0.0,-3.3,-89.6,164.1 

9,-38.5,-53.3,17.6,-45.5,0.0,-15.6,-24.4,14.1,-7.8,-54.7,-9.2,-64.5,0.0,-62.5,-89.6,-46.9 

10,0.0,-53.3,-26.8,-45.5,0.0,-29.3,-24.4,14.1,-4.9,-54.7,-42.4,-64.5,0.0,-52.1,-89.6,-68.4 
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11,0.0,-53.3,-52.7,-45.5,0.0,-5.3,-24.4,14.1,-3.5,-54.7,-14.3,-64.5,0.0,-41.0,-89.6,-55.3 

12,0.0,-53.3,-2.5,-45.5,0.0,-12.3,-24.4,14.1,-2.0,-54.7,6.4,-64.5,0.0,10.4,-89.6,166.0 

13,-75.6,-53.3,-44.3,-45.5,0.0,0.0,-24.4,14.1,-3.5,-54.7,16.2,-64.5,0.0,-41.6,-89.6,-48.2 

14,0.0,-53.3,-41.0,-45.5,0.0,-13.1,-24.4,14.1,-1.6,-54.7,0.0,-64.5,0.0,31.3,-89.6,169.9 

15,-65.0,-53.3,-27.3,-45.5,0.0,-13.7,-24.4,14.1,-1.6,-54.7,29.9,-64.5,0.0,-21.5,-89.6,-63.9 

16,0.0,-53.3,-35.7,-45.5,0.0,37.7,-24.4,14.1,-3.5,-54.7,7.8,-64.5,0.0,29.3,-89.6,-20.1 

17,-3.9,-53.3,-28.7,-45.5,0.0,-39.1,-24.4,14.1,-5.9,-54.7,3.3,-64.5,0.0,-67.8,-89.6,-72.3 

18,0.0,-53.3,-58.0,-45.5,0.0,-37.1,-24.4,14.1,-2.9,-54.7,-9.2,-64.5,0.0,-48.2,-89.6,-54.1 

19,0.0,-53.3,-29.7,-39.6,39.1,-17.0,-24.4,14.1,-96.7,-54.7,-61.9,-64.5,0.0,-17.0,-89.6,-20.1 

20,-6.8,-53.3,-2.5,-45.5,0.0,-7.8,-24.4,14.1,-2.3,-54.7,-43.6,-64.5,0.0,-54.7,-89.6,-20.1 

21,-5.5,-53.3,-17.6,-45.5,0.0,-38.5,-24.4,14.1,-31.3,-54.7,-33.2,-64.5,0.0,-19.5,-89.6,-20.1 

 

Os resultados de todos esses estudos aqui obtidos serão apresentados 

apenas no capítulo 5. 

 

4.3 Síntese de microandamento e microdinâmica 

Tendo em vista o processo de análise feito, revisto, incrementado e os 

resultados obtidos, pôde-se então dar início ao processo de construção de uma 

ferramenta de síntese de microandamento e microdinâmica.  

O propósito inicial dessa ferramenta de síntese é que, dada a entrada de 

uma música de bossa nova mecânica (desprovida de expressividade), a 

ferramenta possa gerar uma música com a expressividade extraída das 

análises de microandamento e microdinâmica já realizadas. 

Para tanto, utilizou-se o formato dv3 como arquivo de entrada 

permitido. Tal formato foi concebido e estruturado para a ferramenta D’Accord 

Guitar, inicialmente criada por Giordano Cabral (Cabral, 2002) apenas como 

um sistema para execução violonística, sendo modificado posteriormente por 

Marcio Dahia (Dahia, 2004) para gerar acompanhamento rítmico automático 

para violão, baseando-se em padrões rítmicos de João Gilberto. Essa escolha 

foi feita tendo em vista que o foco da síntese em questão é parecido com a do 

Cyber-João: gerar um acompanhamento rítmico para violão de forma a soar 

mais humano.  
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Visto que o Cyber-João gerava acompanhamentos rítmicos contendo os 

padrões, porém, sem expressividade quanto ao microandamento e 

microdinâmica (sem desvios de tempo e intensidade), surgiu a necessidade de 

gerar esses dados nos arquivos dv3, baseando-se nas análises já realizadas.  

 Para tanto, foram criadas duas bases de dados a serem acessadas pela 

nova ferramenta de síntese: uma contendo a média de microandamento e 

microdinâmica nos padrões rítmicos; e a outra contendo a média de 

microandamento e microdinâmica geral das frases por música e por intérprete. 

 A Figura 4.11 mostra a interface da ferramenta criada, que foi 

denominada de SEMPT — Synthetic Expressive Music Performance Tool. Nela, o 

usuário seleciona o arquivo dv3 e clica no botão CREATE DV3 FILE para gerar 

um novo arquivo no referido formato, contendo as modificações de desvios de 

tempo e intensidade. Caso o nome do arquivo já indique o nome da música, 

como por exemplo, insensatez.dv3, o sistema irá buscar, na base de médias, 

pela música insensatez e, caso não a encontre, pedirá ao usuário para escolher 

uma das médias da MT/MD AVERAGES BASE.  

Há ainda três checkboxes que podem ser selecionados ou não: Use 

Patterns Base, MT e MD. Em relação ao primeiro, caso esteja selecionado, 

indica que o sistema deverá consultar inicialmente a base de padrões, antes de 

consultar a base de médias, para verificar se o padrão rítmico que está sendo 

tocado possui médias de microandamento e microdinâmica a serem usadas. Os 

outros dois, MT (do inglês MicroTiming) e MD (do inglês MicroDynamic), 

correspondem a opção de gerar o microandamento e a microdinâmica, 

respectivamente, podendo assim  serem gerados apenas desvios de tempo 

com mesma intensidade ou variações de intensidade sem desvios de tempo, 

assim como ambos ou até mesmo nenhum desses. 
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Figura 4.11 Interface da ferramenta de síntese de microandamento e microdinâmica 

 

Na parte inferior da ferramenta há a opção de transformar um arquivo 

dv3 para o formato MIDI. O subsistema foi criado diante da necessidade de 

ouvir os resultados gerados de forma exata, com todas as nuances extraídas 

do longo processo de análise já realizado, situação essa que não era possível 

utilizando-se o Violão Player do Cyber-João, pois o mesmo continha certas 

limitações na execução de curtos desvios de tempo, além de outras detectadas 

posteriormente. 

Portanto, a solução encontrada foi gerar um ―tradutor‖ de arquivo dv3 

para MIDI.  

Dessa maneira, foi possível preparar os experimentos utilizados neste 

estudo, o qual procurou verificar não somente se os resultados soaram mais 

humanos ao ouvinte; mas, principalmente, se os mesmos foram de algum 

modo perceptíveis, tratando-se também de um estudo de psicoacústica. Todos 

esses resultados e os experimentos realizados serão mostrados no capítulo que 

se segue. 

  

Diagrama de classes 

 O diagrama de classes da ferramenta de síntese é mostrado na Figura 

4.12, onde é apresentado as principais classes utilizadas com seus principais 

métodos e atributos. 
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 A classe principal da síntese é representada pela classe Synthesis, que, 

entre outros métodos, possui um que faz o processo de síntese propriamente 

dito, realizando as alterações no arquivo dv3 para microandamento e 

microdinâmica, representado pelo método void start(). Esse método é 

responsável por identificar as estruturas do arquivo, separar as que serão 

modificadas, fazer o acesso às bases das médias e, por fim, alterar os dados. 

Contudo, para poder criar um arquivo MIDI a partir de um arquivo dv3, o 

método void createMIDI() é necessário. 

 Essa classe é ligada a uma interface através de uma fachada, 

representada pela classe Facade. Já a interface é representada pela classe Gui 

que estende de JFrame. 

 

Figura 4.12 Diagrama de classes da ferramenta de síntese 
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5 Resultados e experimentos 
 

Demonstrado como foram realizadas as análises e as sínteses 

produzidas neste trabalho, este capítulo apresentará, enfim, os resultados 

obtidos, assim como os experimentos feitos ao final desse processo. 

 

5.1 Análises iniciais 

As interações entre as características musicais podem divergir se 

camadas métricas (dimensões temporais) distintas forem levadas em 

consideração. Significa que variações de tempo e intensidade podem mudar se 

observadas em relação ao tempo, ao compasso (dois tempos) ou à frase (dois 

compassos).  

Portanto, um dos primeiros estudos necessários na análise buscou 

avaliar qual dessas camadas de hierarquia métrica seria mais relevante 

trabalhar.  

Como dito anteriormente, no processo de análise foram gerados os 

dados relativos às médias no tempo/cabeça (time), 2ª semicolcheia (2ª semi), 

3ª semicolcheia (3ª semi) e 4ª semicolcheia (4ª semi), considerando todos os 

tempos, todos os compassos e todas as frases. 

 Assim sendo, foram gerados os gráficos comparativos entre essas 

diferentes camadas métricas para ambos os intérpretes, em microandamento e 

microdinâmica.  

Vale salientar que, para melhor compreensão dessas comparações, o 

gráfico do nível métrico de tempo foi repetido mais três vezes, enquanto que o 

de nível métrico do compasso mais uma vez, para que todos estivessem com 

quatro tempos, como na frase.  

Além disso, é importante ressaltar que os valores de microandamento — 

medidos em milissegundos (ms) — negativos correspondem a antecipações, 

enquanto que os positivos correspondem a atrasos. Já os valores de 

microdinâmica — medidos em decibéis (dB) — não possuem negativos e o 
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valor zero, portanto, corresponde a nenhuma nota tocada na semicolcheia 

daquele tempo. 

As Figuras 5.1 e 5.2 mostram os gráficos de microandamento para o 

intérprete 1 e o intérprete 2, respectivamente, das médias das músicas 

tocadas por cada um, fazendo o comparativo dessas três camadas métricas: 

tempo, compasso e frase. 

 

 

Figura 5.1 Gráfico de microandamento para o intérprete 1: tempo x compasso x frase 

 

Figura 5.2 Gráfico de microandamento para o intérprete 2: tempo x compasso x frase 

 

 Pode-se notar, olhando primeiramente para o gráfico da Figura 5.2, que 

o intérprete 2 toca nos três níveis métricos de microandamento de forma 

muito semelhante, com uma variação maior no primeiro tempo da frase, 

enquanto que esta, com relação ao intérprete 1, agora na Figura 5.1, destoa 

claramente dos demais níveis métricos. 
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 Já na microdinâmica, os resultados se assemelham quanto a certa 

uniformidade na hierarquia métrica para o intérprete 2 e o contrário para o 

intérprete 1, como demonstrado nas Figuras 5.3 e 5.4. 

Portanto, considere-se a frase como sendo o nível métrico das análises a 

partir de então, pela sua significativa diferença em relação aos demais níveis 

abaixo na hierarquia. Fúlvio Silvestre já havia chegado a essa mesma 

constatação em seu trabalho (Silvestre, 2009). 

 

 

Figura 5.3 Gráfico de microdinâmica para o intérprete 1: tempo x compasso x frase 

 

Figura 5.4 Gráfico de microdinâmica para o intérprete 2: tempo x compasso x frase 

 

Com isso, pode-se agora fazer um estudo comparativo entre os dois 

intérpretes para saber a influência do músico no microandamento e na 

microdinâmica. Os gráficos das Figura 5.5 e da Figura 5.6 mostram esse 

estudo utilizando a média dos valores de expressividade nas músicas tocadas 

por cada intérprete e apontam para uma nítida diferença na maneira de tocar 
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de cada músico, possuindo apenas alguns poucos pontos em comum tanto 

para microandamento quanto para microdinâmica. 

No microandamento, há alguns pontos, inclusive, em que um intérprete 

antecipa enquanto o outro atrasa, como na 2ª semi do primeiro e do segundo 

tempo.  

Já na microdinâmica, um fato importante e curioso que deve ser 

destacado é que o intérprete 1 aparentemente toca, em média, com 

intensidade superior ao intérprete 2, além das variações de intensidade na 

frase serem bem diferentes de um para o outro. 

 

 

Figura 5.5 Gráfico de microandamento (média das músicas): intérprete 1 x intérprete 

2 

 

Figura 5.6 Gráfico de microdinâmica (média das músicas): intérprete 1 x intérprete 2 
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 Como a base do projeto possui músicas tocadas tanto pelo intérprete 1 

quanto pelo intérprete 2, além das músicas tocadas apenas pelo intérprete 1 e 

outras apenas pelo intérprete 2, torna-se possível a análise da influência de 

uma música na expressividade, mesmo ela sendo tocada por pessoas distintas.  

Nesse estudo, pôde-se verificar, novamente, que cada intérprete possui 

uma expressividade peculiar, como ilustrado nas Figuras 5.7 e 5.8, que 

representam o gráfico das análises de microandamento e microdinâmica para 

uma das músicas que foram executadas por ambos intérpretes, ―Garota de 

Ipanema‖. 

 

 

Figura 5.7 Gráfico de microandamento para a música "Garota de Ipanema": 

intérprete 1 x intérprete 2 

 

Figura 5.8 Gráfico de microdinâmica para a música "Garota de Ipanema": intérprete 1 

x intérprete 2 
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5.2 Análises nos padrões rítmicos 

 Utilizando-se os arquivos MIDI extraídos das músicas para obtenção dos 

padrões rítmicos, foi possível verificar a existência de uma suposta relação 

entre esses padrões rítmicos e a expressividade musical.  

Para tanto, foi criado um conjunto de dezoito padrões, com uma média 

de quatro ocorrências por padrão (repetições dos trechos referentes ao padrão 

na própria canção ou em canções diferentes). Desse conjunto, foram 

escolhidos três padrões para análise, descritos na Tabela 5.1, com base no 

número de ocorrência dos mesmos, bem como na quantidade de canções em 

que eles ocorrem. 

 

Identificação Padrão Canções 
Número de 

Ocorrências 

P1 lBp--A-p-A-p-Bp-l 

A Felicidade 2 

Desafinado 3 

Tarde em Itapuã 2 

P2 lB-p-Bp--A-p-Bp-l 

A Felicidade 1 

Desafinado 2 

Samba de Uma 

Nota Só 
1 

Tarde em Itapuã 1 

P3 A-p-Bp--A-p-Bp-l 

Desafinado 1 

Garota de Ipanema 1 

Insensatez 1 

Tarde em Itapuã 1 

Tabela 5.1 Ocorrências dos padrões analisados 
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 Vale salientar que os padrões apresentados na tabela estão descritos no 

formato já demonstrado no capítulo anterior, na seção 4.1.2, que aborda os 

padrões rítmicos.  

Contudo, nesta seção, eles estão com as modificações da divisão 

temporal no nível da semínima, também já explicitadas anteriormente. 

Portanto, o padrão P1 que no nível da colcheia era apresentado como ―l-B-p-+-

--A---P---A---P---B-p-+-l-‖, no nível da semínima é apresentado como ―lBp--A-

p-A-p-Bp-l‖. 

 As Figuras 5.9 e 5.10 representam as médias de microdinâmica de todas 

as ocorrências dos padrões P1 e P2, respectivamente, nas canções estudadas 

para um dado intérprete. 

 

 

Figura 5.9 Microdinâmica do padrão P1 

 

Figura 5.10 Microdinâmica do padrão P2 
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 Observa-se na Figura 5.9 que o padrão P1 se apresenta de forma quase 

idêntica na microdinâmica das três músicas onde ele ocorre e na Figura 5.10 

essa observação se repete para o padrão P2, com uma diferença maior apenas 

na 4ª semicolcheia do segundo tempo para este último. 

 Já para o microandamento ilustrado nas Figuras 5.11 e 5.12, os padrões 

P1 e P2 parecem confirmar a suspeita de que há uma ligação entre os padrões 

rítmicos e a expressividade musical: independentemente da música tocada, 

quando da existência de um padrão rítmico há também um microandamento, 

além da microdinâmica já estudada. 

 

 

Figura 5.11 Microandamento para o padrão P1 

 

Figura 5.12 Microandamento para o padrão P2 

 

 No entanto, as últimas análises de microandamento apresentadas 

revelaram um fato incomum no ―Time” (que representa a cabeça/beat) do 
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primeiro tempo de ambas as frases: uma antecipação muito acentuada na 

ordem de quase 250 milissegundos. 

 Ao investigar tal fato, constatou-se uma terceira falha no trabalho de 

Silvestre, agora na extração dos padrões para o formato MIDI. Tal falha pode 

ser caracterizada como um erro de semântica nos padrões rítmicos que 

possuem uma puxada antecipada em relação à frase, como são em P1 (―lBp--

A-p-A-p-Bp-l‖) e P2 (―lB-p-Bp--A-p-Bp-l‖): o l em negrito representa essa 

puxada.  

Tais antecipações são definidas como puxadas que se iniciam em um 

compasso e cuja duração prolonga-se para o compasso seguinte.  

Entretanto, as análises de microandamento aqui estudadas visam 

apenas aos ataques das notas, ou seja, apenas o início e não a duração delas 

e, portanto, essas puxadas antecipadas correspondem a ultima semicolcheia 

do compasso anterior à frase do padrão.  

Como os arquivos MIDI dos padrões possuem apenas os beat tracking 

pertencentes a essa frase e não a anterior a ela, as notas da puxada passam a 

ser consideradas antecipações da 1ª semicolcheia e por isso, a média dos 

desvios de tempo nessa semicolcheia é tão acentuada. 

 Para comprovar essa constatação, o gráfico de microandamento do 

padrão P3 (―A-p-Bp--A-p-Bp-l‖), que não possui a tal puxada, é ilustrado na 

Figura 5.13 e mostra que não há antecipação deveras acentuada. 

 

 

Figura 5.13 Padrão P3: sem antecipação muito acentuada 
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 De todo modo, mesmo tomando notas que não tiveram seu início na 1ª 

semicolcheia da frase, os padrões P1 e P2 aparentaram uniformidades nas 

diferentes músicas, até mesmo observando essa semicolcheia.  

Já o padrão P3, mais diferente que os outros dois, indica uma linha 

comum, apesar de alguns pontos possuírem uma certa discrepância. 

 

5.3 Clusters das músicas 

 Um outro estudo realizado partiu da análise das médias de 

microandamento e microdinâmica de todas as músicas tocadas por cada 

intérprete, como demostram as Figuras 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17. 

 

 

Figura 5.14 Análise de microandamento para todas as músicas tocadas pelo 

intérprete 1 

 

Figura 5.15 Análise de microandamento para todas as músicas tocadas pelo 

intérprete 2 
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Figura 5.16 Análise de microdinâmica para todas as músicas tocadas pelo intérprete 1 

 

Figura 5.17 Análise de microdinâmica para todas as músicas tocadas pelo intérprete 2 

 

 Mesmo o intérprete 2 possuindo diferenças menores entre as canções e 

os valores da média e da mediana em relação ao intérprete 1 (onde as 

diferenças são bastante significativas), é possível dizer que há discrepâncias 

em todas essas análises tanto para o intérprete 1 quanto para o intérprete 2. 

 Assim, surge a necessidade de agrupar as canções que mais se 

assemelham e separá-las das que divergem entre si, nos conjuntos de canções 

tocadas por cada intérprete. Para tanto, foi utilizada a ferramenta Weka, em 

um processo de clustering k-means com o k=3, para os valores das análises 

de microandamento e microdinâmica do intérprete 1 e do intérprete 2. A 

Figura 5.18 mostra o resultado do agrupamento realizado para os dados de 

microandamento do intérprete 1 no Weka Clusterer Visualize. 
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Figura 5.18 Clusters de microandamento do intérprete 1 

 

 Como a visualização nessa ferramenta é de difícil entendimento neste 

meio, mesmo com possíveis edições na imagem, então serão apresentados 

duas tabelas com os resultados obtidos no Weka, uma para cada intérprete. A 

Tabela 5.2 mostra os resultados já apresentados na Figura 5.18 Clusters de 

microandamento do intérprete 1 dos clusters de microandamento para o 

intérprete 1, além de mostrar os clusters de microdinâmica para o mesmo. 

Observa-se na Tabela 5.2 que: o cluster 1 agrega 70% e 50% em 

microandamento e microdinâmica, respectivamente, das canções tocadas por 

esse intérprete; enquanto que o cluster 2 agrega 20% em ambos; e o cluster 

3, 10% e 30% em microandamento e microdinâmica, respectivamente. 

É possível, agora, verificar que tais agrupamentos possuem uma maior 

similaridade plotando apenas as músicas de um determinado cluster em novos 

gráficos de microandamento e microdinâmica, como pode ser visualizado nas 

Figuras 5.19 e 5.20. 
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INTÉRPRETE 1 MICROANDAMENTO MICRODINÂMICA 

CLUSTER 1 

A Felicidade A Felicidade 

Chega de Saudade 
Desafinado 

Desafinado 

Garota de Ipanema Garota de Ipanema 

Samba de Uma Nota 

Só 

Samba de Uma Nota 

Só 

Tarde em Itapuã 
Tarde em Itapuã 

Wave 

CLUSTER 2 

Eu Sei Que Vou Te 

Amar 

Eu Sei Que Vou Te 

Amar 

Insensatez Insensatez 

CLUSTER 3 Corcovado 

Chega de Saudade 

Corcovado 

Wave 

Tabela 5.2 Clusters de microandamento e microdinâmica para o intérprete 1 

 

 

Figura 5.19 Análise de microandamento do cluster 1 para o intérprete 1 
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Figura 5.20 Análise de microdinâmica do cluster 1 para o intérprete 1 

 

 Já para o intérprete 2, que possui uma base de músicas tocadas menor 

que o intérprete 1, os clusters são ilustrados na Tabela 5.3 e, como é possível 

observar, cada cluster conseguiu agregar apenas 1/3 das músicas tocadas pelo 

intérprete tanto para microandamento quanto para microdinâmica. 

 

INTÉRPRETE 2 MICROANDAMENTO MICRODINÂMICA 

CLUSTER 1 
Garota de Ipanema Insensatez 

Insensatez Wave 

CLUSTER 2 
O Barquinho O Barquinho 

Wave Garota de Ipanema 

CLUSTER 3 

BimBom BimBom 

Só Danço Samba Só Danço Samba 

Tabela 5.3 Clusters de microandamento e microdinâmica para o intérprete 2 

Agora, torna-se possível o estudo da relação entre o microandamento e 

a microdinâmica gerados nesse processo de agrupamento, verificando quais 

canções aparecem nos mesmos grupos tanto para um quanto para o outro. 

Com isso, têm-se os seguintes grupos para o intérprete 1: 

 ―A Felicidade‖, ―Desafinado‖, ―Garota de Ipanema‖, ―Samba de Uma 

Nota Só‖ e ―Tarde de Itapuã‖; 
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 ―Chega de Saudade‖ e ―Wave‖; 

 ―Eu Sei Que Vou Te Amar‖ e ―Insensatez‖; 

 ―Corcovado‖. 

Apenas a canção ―Corcovado‖ aparece isoladamente para o supracitado 

intérprete; mas, em relação ao intérprete 2, quatro das seis canções tocadas 

aparecem isoladamente, não constituindo grupos com outras canções, como 

pode ser visualizado nos clusters da Tabela 5.3. Somente ―BimBom‖ e ―Só 

Danço Samba‖ aparecem em um mesmo cluster tanto para microandamento 

quanto para microdinâmica. 

O outro estudo de clustering já mencionado anteriormente, obteve 

alguns resultados curiosos. Porém, como todos os resultados e análises obtidos 

acerca dos agrupamentos das frases de cada música para os dois intérpretes 

seria algo inviável de ser apresentado aqui, foi escolhida uma única música 

tocada por ambos intérpretes: ―Garota de Ipanema‖. 

Por essa música ser curta, apresentando 21 frases no intérprete 1 e 22 

no intérprete 2, foi escolhido um número de grupos para o clustering k-means 

não muito grande, com k=6. Portanto, definido o valor de k (de forma 

empírica), pôde-se, então, fazer os agrupamentos das frases da referida 

música tocada tanto pelo intérprete 1 quanto pelo intérprete 2 para 

microandamento e microdinâmica. 

Os resultados colhidos para o intérprete 1, mostraram que: no 

microandamento, 19% das frases pertenciam ao cluster 1, 5% ao cluster 2, 

19% ao cluster 3, 14% ao cluster 4, 5% ao cluster 5 e 38% ao cluster 6; 

enquanto que na microdinâmica, 10% pertenciam ao cluster 1, 38% ao cluster 

2, 5% ao cluster 3, 29% ao cluster 4, 14% ao cluster 5 e 5% ao cluster 6. 

Já os resultados colhidos para o intérprete 2, mostraram que: no 

microandamento, 45% das frases pertenciam ao cluster 1, 27% ao cluster 2, 

5% ao cluster 3, 9% ao cluster 4, 9% ao cluster 5 e 5% ao cluster 6; enquanto 

que na microdinâmica, 23% pertenciam ao cluster 1, 50% ao cluster 2, 9% ao 

cluster 3, 5% ao cluster 4, 5% ao cluster 5 e 9% ao cluster 6. 

Pode-se notar, então, que para todos eles, ao menos um cluster 

continha mais de 1/3 das frases e, no caso do intérprete 2, alguns clusters 
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chegaram a obter 45% e 50% das frases, para microandamento e 

microdinâmica, respectivamente, o que indica que o intérprete 2 aparenta 

tocar de forma mais uniforme no decorrer dessa música analisada. 

Um outro resultado curioso acerca dessa música é que, para todos os 

casos analisados, no mínimo as duas últimas frases sempre pertenciam ao 

mesmo grupo e na microdinâmica dos dois intérpretes, ao menos as duas 

primeiras frases pertenciam ao mesmo grupo. 

 

5.4 Experimentos finais 

Como último estudo realizado, procurou-se averiguar os resultados 

obtidos na síntese de microandamento e microdinâmica, mediante 

experimentos feitos com músicos que se dispuseram a ouvir e avaliar trechos 

de músicas com a expressividade extraída das análises. 

Tais trechos de músicas foram preparados de forma que fosse possível a 

avaliação da diferença entre as percepções de um trecho sem expressividade, 

chamado aqui de ―flat”, e do mesmo trecho com adição de alguma 

expressividade, seja ela de microandamento, microdinâmica ou ambos. 

Para isso, foram construídos trechos de 8 compassos das músicas: 

―Chega de Saudade‖, ―Desafinado‖ e ―Insensatez‖, utilizando a ferramenta de 

síntese, SEMPT, produzida neste trabaho. Para cada uma dessas músicas, 

foram colocados 5 pares de trechos iguais em relação às notas, porém com as 

devidas diferenças em relação ao microandamento e à microdinâmica de cada 

par, para que os músicos opinassem sobre qual dos trechos ouvidos em cada 

par soava mais humano ou em que se notava a presença de alguma 

característica expressiva. 

Os pares avaliados foram os seguintes: 1. flat e MD (microdinâmica) da 

música; 2. flat e MA (microandamento) da música; 3. flat e MA/MD da música; 

4. flat e MA/MD do padrão; 5. MA/MD da música e MA/MD do padrão. 

No primeiro par, contrasta-se um trecho flat (sem desvios de tempo e 

com mesma intensidade em todas as notas) com um outro igual, mas com 
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adição de variações de intensidade, as quais foram extraídas da média de 

microdinâmica das análises daquela música.  

Já no segundo par, um trecho flat é contrastado com um outro igual, 

desta vez com adição apenas de desvios de tempo, os quais foram obtidos da 

média de microandamento das análises da música.  

Com relação aos  terceiro e quarto pares, um dos trechos continua 

sendo o flat, porém o outro passa a ter tanto os desvios de tempo 

(microandamento) quanto as variações de intensidade (microdinâmica), sendo 

os do terceiro obtidos da mesma forma que os outros dois primeiros e os 

quarto extraídos da média de microandamento e microdinâmica das análises 

dos padrões rítmicos contidos no trecho.  

Por sua vez, no quinto e último par, a comparação passa a ser entre o 

microandamento/microdinâmica extraído das análises da música e o 

microandamento/microdinâmica extraído das análises dos padrões rítmicos. 

Os experimentos foram realizados com cinco músicos, um por vez, 

apresentando-se cada par na ordem descrita, porém não informando qual era 

cada trecho executado, que fora escolhido na ordem aleatória dentro do par.  

O primeiro trecho do par foi executado enquanto o músico o ouvia 

atenciosamente (utilizando um bom fone de ouvido) para que, logo depois, 

fosse executado o outro trecho do par e, em seguida, ele desse sua avaliação 

final.  

Permitiu-se a repetição dos pares sempre que o músico a requisitava 

para ter maior precisão em sua avaliação. Em alguns casos, mesmo com 

repetições, os músicos revelaram não identificar diferença alguma entre os 

trechos comparados no par e, portanto, foram computados como sem 

resposta. A Tabela 5.4 apresenta os resultados em porcentagem dos 

experimentos. 
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 Chega de 

Saudade 
Desafinado Insensatez 

1 

Flat 40% 20% 20% 

MD da música 60% 80% 80% 

Sem resposta 0% 0% 0% 

2 

Flat 40% 20% 40% 

MA da música 40% 80% 20% 

Sem resposta 20% 0% 40% 

3 

Flat 20% 20% 20% 

MA/MD da música 80% 80% 80% 

Sem resposta 0% 0% 0% 

4 

Flat 0% 0% 20% 

MA/MD do padrão 100% 100% 60% 

Sem resposta 0% 0% 20% 

5 

MA/MD da música 100% 100% 60% 

MA/MD do padrão 0% 0% 40% 

Sem resposta 0% 0% 0% 

Tabela 5.4 Percentagem dos experimentos 

 

 Esse estudo verificou a percepção dos microdesvios de tempo e 

variações de intensidade das notas. Para tanto, além da tabela de 

percentagem acima demostrada, certas observações e constatações 

permitiram chegar a algumas conclusões. 

 Primeiramente, vale lembrar do erro nas cabeças dos padrões rítmicos, 

que quando possuem uma puxada antecipada em relação ao início da frase, 

tende a ter um desvio de tempo de antecipação bastante acentuado.  

Esse erro, do mesmo modo que tornou clara a percepção do desvio, 

causou estranheza, no contexto musical, para os ouvintes, nos padrões das 
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músicas ―Chega de Saudade‖ e ―Desafinado‖, que possuem tais antecipações 

acentuadas.  

Diante de tal fato, a resposta da percepção de expressividade nos 

padrões para essas músicas foi unânime, porém com a recorrente ressalva de 

que o trecho flat soava ―melhor‖ ou até mais humano. Sendo assim, no quinto 

par a unanimidade foi para o MA/MD das músicas e não dos padrões, pois 

claramente a primeira soava mais humana. 

 Na música ―Insensatez‖, os desvios de tempo no MA da música foram 

bastante sutis, a ponto de 40% dos ouvintes não notarem diferença alguma 

nos trechos apresentados e os outros 60% demonstrarem insegurança na 

escolha.  

Não obstante, no geral, os desvios de tempo foram mais difíceis de serem 

detectados que as variações de intensidade, que aparentaram ter uma clara 

percepção. 

 



64 

 

 

6 Conclusão e trabalhos futuros 

O trabalho apresentado fez um estudo complementar acerca do violão 

da bossa nova, em relação às duas dimensões mais importantes da 

expressividade musical: o microandamento e a microdinâmica. No entanto, 

como um dos possíveis trabalhos futuros, uma terceira dimensão também deve 

ser analisada: o microtimbre, ou seja, o estudo sobre as variações de timbre 

nas notas, que tem também sua importância nesse caso visto que o violão é 

um instrumento que dá liberdade de o intérprete exercer certas variações no 

timbre das notas dependendo da forma como ele ataca as cordas. 

Os resultados obtidos das análises e sínteses produzidas ao longo do 

mesmo, bem como os experimentos realizados, permitiram chegar a algumas 

conclusões. 

Primeiramente, as análises evidenciaram a influência do nível de 

hierarquia métrica da frase, em detrimento do compasso e do tempo, na 

expressividade musical da bossa nova. Esse resultado foi importante para que 

as análises seguintes pudessem ser feitas focando apenas nas frases das 

músicas. 

Os resultados também revelaram que cada intérprete possui uma 

maneira peculiar de tocar as músicas, quanto sua expressividade na execução 

delas. Mesmo para canções iguais, os músicos apresentaram diferenças na 

interpretação. 

Chega-se a mais uma conclusão a partir dos padrões rítmicos, onde se 

percebe que há uma relação entre eles e o microandamento e a 

microdinâmica: dado que existem padrões rítmicos na música, aparentemente 

também existem padrões na maneira de realizar os desvios de tempo e 

variações de intensidade nas notas. 

Há ainda o estudo que revela que os intérpretes não tocam todas as 

músicas de maneira muito semelhante em sua expressividade, possuindo 

desvios padrões, às vezes deveras acentuados, o que demonstra que avaliar 
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apenas a média dos valores de microandamento e microdinâmica não é a 

melhor solução, pois essa medida pode mascarar certas discrepâncias.  

Diante de tal problemática, foram realizadas novas análises utilizando 

clustering k-means, que gerou diversos agrupamentos nas músicas, avaliando-

se o comportamento do microandamento e da microdinâmica. Além disso, foi 

apresentado o estudo sobre a música ―Garota de Ipanema‖, com os 

agrupamentos das frases nela contida para ambos os intérpretes. Porém, uma 

metodologia precisa ser melhor definida para que se consiga extrair conclusões 

acerca dos resultados obtidos dos agrupamentos de cada música para ambos 

os intérpretes e para ambas as dimensões da expressividade musical. 

Finalmente, experimentos foram feitos para confirmar a percepção dos 

resultados obtidos até então. Nesse contexto, observou-se que as variações de 

intensidade são percebidas com clareza, ao passo que os desvios de tempo, 

numa ordem muito pequena (até a faixa dos 30 ms), é de difícil percepção, 

podendo não ser identificadas quaisquer antecipações ou atrasos nas notas. Já 

para os desvios de tempo, na ordem dos 200 ms ou mais, há uma clara 

percepção: porém soa musicalmente estranho. 

Em se tratando de trabalhos futuros, propõe-se a análise de algumas 

questões que precisam ser melhor elucidadas, como no campo da 

psicoacústica, se há alguma influência da microdinâmica na percepção do 

microandamento e vice-versa. 

Outra questão importante precisa ser elucidada para um melhor estudo 

dos agrupamentos das canções de bossa nova, obtidos das análises de 

microandamento e microdinâmica, no âmbito da musicologia, analisando 

outras possíveis características musicais comuns às canções de cada grupo. 

Ademais, faz-se necessário a ampliação da base de dados musicais além 

de outros trabalhos que já foram iniciados, como a construção de uma 

ferramenta robusta para estudo da bossa nova, que agregue todos os estudos 

empreendidos pelo projeto ―Um país, um violão‖ e que tenha uma interface 

usual e simples para que sempre possam ser acopladas novas ferramentas.  
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Além disso, é necessário um novo e mais profundo estudo sobre o beat 

tracking para avaliar se o algoritmo atual é a melhor forma de extrair as 

pulsações das canções utilizadas, pois é por meio delas que são obtidos os 

desvios de tempo das notas executadas. 

Enfim, com os estudos apresentados neste trabalho espera-se ter 

contribuído para a ampliação dos conhecimentos da área e que outros 

trabalhos possam dar continuidade à pesquisa acerca das nuances desse 

importante ícone da música brasileira: o violão da bossa nova. 
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