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Resumo: Paisagens é uma obra para grupo de percussão e foi composta durante a pesquisa de 
mestrado da qual este artigo está inserido.  Durante a pesquisa, foi proposto um modelo de derivação 
gestual textural a partir dos resultados obtidos de outras obras (CODEÇO, 2013 e 2014) que foram 
submetidas à Análise Particional. O presente trabalho foca o primeiro dos três movimentos de 
Paisagens e tem três objetivos primários: 1) explicitar seu plano composicional a partir de dados da 
Análise Particional; 2) expor os módulos de operação utilizados na derivação gestual textural; 3) 
apresentar o embasamento ideológico empregado no processo composicional. Para a realização do 
trabalho, foi tomado como referencial o indexograma, ferramenta analítica da AP.  
Palavras-chave: Análise Particional; Planejamento Composicional; Derivação Gestual Textural; 
Paisagens. 

 

Introdução 

  Os gestos texturais são conjuntos de bolhas ou segmentos de bolhas1que 
representam as progressões texturais e que tem perfil recorrente durante uma 
determinada obra. As características dos gestos constituem-se a partir da interpretação 
dos perfis das bolhas. 
 Os gestos texturais configuram-se sob a ótica textural da Análise Particional2 
(doravante AP), por isso seu viés é pragmático dentro dos jogos de linguagem previstos 
pela AP, ou seja, a abordagem é exclusivamente poiética (Fig. 1).   
 

 
Figura 1 - Victorio, Codex Troano, II movimento, excerto: leitura dos conceitos de gesto e bolhas no 

indexograma. Gráfico gerado pelo programa PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004).

                                                           
1 As áreas poligonais fechadas que têm início e término em partições pequenas (preferencialmente a 
partição [1], onde ambos os índices são zerados) são chamadas de bolhas (GENTIL-NUNES, p. 54, 
2009). 
2 A Análise Particional, doravante AP, foi proposta por Pauxy Gentil-Nunes e Alexandre Carvalho (2003) 
e hoje encontra-se em expansão e aplicação em pesquisas do PPGM/UFRJ, ligadas ao grupo de pesquisa 
MusMat, criado em 2013. (GENTIL-NUMES, 2009). 
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 O movimento de derivação gestual textural é a observação das relações entre 
um gesto textural básico e suas derivações, de forma progressiva. As operações 
particionais são consideradas dentro de um eixo paradigmático vertical. Gentil-
Nunes (2009) aponta para essa possibilidade quando diz que: 
 

A representação de distâncias entre partições permite o tratamento 
intervalar. Ou seja, a aplicação de qualquer tipo de operação de transposição, 
inversão, retrogradação, serialização ou outras técnicas de manipulação 
composicional (...) o que pode se constituir em grande vantagem no processo 
criativo, uma vez que uma mesma estrutura de progressões pode gerar 
progressões reais diversas, e, no entanto, com características semelhantes 
(...) há uma sequência de movimentos particionais na primeira parte (< v v t 
t c >) que são repetidos de forma ligeiramente variada na segunda (< v c c m 
t c t c >)”  (op. cit., 2009, p. 52, 90). 
 

 Um módulo de operação é um vetor onde os movimentos particionais 
(transferência, redimensionamento e revariância 3, representados por m, v e t) são 
empregados como agentes de derivação. Funciona como ferramenta analítica e 
também no planejamento composicional. A similaridade entre os gestos originais e 
derivados pode então ser avaliada ou, por outro lado, um módulo de operação poderá 
ser escolhido como referência, sendo aplicado a todos os gestos envolvidos. 
 O movimento de derivação gestual textural inferido sobre as partições dos 
gestos originais pode ser observado em uma tabela (Tab. 1). A verticalização do 
movimento possibilita a representação gráfica dos módulos em forma de matriz. Esta 
representação será adotada para expor o módulo de operações4 como eixo 
paradigmático. 
 A derivação se constitui através dos operadores básicos (m, v, t), com sinais 
positivos ou negativos, de acordo com o caráter progressivo ou regressivo da 
operação, por exemplo:  
 

Tabela 1 - Representação do movimento de derivação gestual textural. 
 

 
  

Adicionalmente, há a possibilidade de acréscimo (+), supressão (x) ou recorrência (=) 
de partições (Tab. 2). 
 
 
 

                                                           
3 O redimensionamento (m) relaciona duas partições adjacentes por alteração unitária na espessura da 
parte. A revariância (v), por adição ou supressão de parte unitária. A transferência (t) refere-se à 
combinação das anteriores, de forma complementar (afilamento com adição ou espessamento com 
supressão), mantendo a densidade-número. 
4 Conjunto de movimentos particionais estruturados como eixo sintagmático. 
 



Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  8 

 

 

Tabela 2 - Acréscimo, supressão e recorrência do movimento de derivação gestual textural. 

 
 

A obra Paisagens (CODEÇO, 2014) para grupo de percussão, é dividida em 
três movimentos (I – Dimensões; II – Aqui e Além; e III – Incertâncias) e foi 
composta como conclusão de pesquisa de mestrado5.  

 

Concepção 

A ainda recente teoria das cordas6, do campo da física quântica, aponta 
para inúmeras perspectivas e profundas mudanças sobre a compreensão humana do 
universo, sobretudo em relação ao entendimento e o comportamento das dimensões 
que compõem o Universo. Estas dimensões estão colidindo entre si e eventualmente 
coexistindo. Uma das possibilidades sustentadas pela Teoria das Cordas Bosônicas7, 
no entanto, seria a presença de 26 dimensões em nosso universo, contando com as 
quatro (largura, comprimento, profundidade e tempo) que percebemos 
naturalmente. Grandes blocos de acordes e configurações rítmicas mais espaçadas 
representam as quatro dimensões percebidas.  

Porém, para que a possibilidade de mais vinte e duas dimensões seja real, 
elas devem ser profundamente minúsculas. Este jogo de coexistência e choque entre 
as dimensões está presente de forma simbólica, em todo movimento. 

A Teoria, resumidamente, é um modelo físico cujos blocos fundamentais 
são objetos extensos unidimensionais, semelhantes a uma corda. Neste sentido, ela 
prevê a existência de uma corda fundamental que por sua vez não pode ser reduzida e 
que, dela, todos os outros padrões (partículas) são derivados.  

Inspirado neste modelo, um pequeno motivo foi elaborado pelos 
programas do Complexo GeneMus8, em analogia a corda fundamental. Este axioma9 
serviu de input aos programas, gerando um teorema10. Do fragmento deste teorema 

                                                           
5 Pesquisa realizada entre os anos de 2012 e 2014 no PPGM da Escola de Música da UFRJ, com o título 
Gesto Textural e Planejamento Composicional . 
6 Teoria da física na qual partículas são descritas como ondas em cordas. Pretende a unificação da 
mecânica quântica e a relatividade geral. Também conhecida como teoria das supercordas. 
(HAWKING, 2002, p. 208).  
6 Teoria unificada do universo que postula que os componentes fundamentais da natureza não são 
partículas puntiformes da dimensão zero, mas sim filamentos mínimos e unidimensionais 
denominados cordas. A teoria das cordas une harmoniosamente a mecânica quântica e a relatividade 
geral, as leis anteriormente conhecidas do pequeno e do grande, e que, fora desse contexto são 
incompatíveis. Forma abreviada de teoria das supercordas. (GREENE, 2001, p. 457). 
7 Primeira versão da teoria das cordas; todos os padrões vibratórios que contém são bósons. 
(GREENE, 2001, p. 457). 
8 Conjunto de cinco programas modulares e sequenciais, elaborados em linguagem computacional 
MATLAB, e que faz parte do Sistema-Gr. 
9 Uma estrutura musical simples, monofônica e breve, com 2 a 4 elementos. 
10 Resultado de uma série de operações realizadas e manipuladas no Complexo GeneMus, a partir de 
um axioma dado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dimens%C3%A3o_(matem%C3%A1tica)
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(Fig. 2)  derivam todos os outros motivos utilizados na obra. A escolha de recortar um 
fragmento do teorema deu-se pela pretensão de haver certo grau de similaridade 
entre todos os motivos gerados.  

 
Figura 2 – Teorema obtido utilizando o Complexo GeneMus. 

 
O teorema representa a corda fundamental, que por sua vez está contida 

em todas as diferentes dimensões que se chocam e/ou coexistem. Eventualmente no 
jogo composicional, o choque entre duas dimensões pode criar uma nova dimensão. 
(Fig. 3). 

 

 
 

Figura 3– Teorema fundamental representado a corda fundamental e exemplificação das interações 
das dimensões D1, D2, D3 e D4 (variação de D3). 

 
 

Gestos e derivação 

 O primeiro movimento de Paisagens é dividido em: Seção A (c. 1-16); Seção B 
(c. 17-41); Seção C (c. 42-55); Seção A’ (c. 56-88); e Seção B’ (c. 89-93). 
 Na Seção A são apresentados quatro gestos. Os três primeiros formam três 
picos de dispersão, o que acaba por caracterizar esta seção. 

Na Seção B ocorrem derivações gestuais texturais e entradas imitativas e 
retrógradas. O estilo fugato, na maior parte desta seção, possibilita o reconhecimento 
dos elementos e simboliza as quatro dimensões percebidas. Cada um dos quatro 
instrumentos inseridos neste jogo está conectado a uma realidade percebida. Um 
novo e breve momento de expansão dimensional ocorre ao fim da seção, quebrando a 
estabilidade formal. O maior pico de aglomeração é da obra é apresentado nesta 
seção. 

A Seção C coloca em contraste as condições espaciais das dimensões 
envolvidas. São interpoladas figurações mais rápidas e instáveis contra repousos 
rítmicos. O clímax é atingido com o aumento/diminuição das durações em seus 
respectivos sentidos. Enquanto os blocos espaçados esticam-se gradativamente mais, 
os blocos ligeiros tornam-se mais rápidos e distantes entre si. 
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A seção A’ apresenta os três picos de aglomeração característicos e é menor 
em extensão, presume-se, em relação a seção A. Em seguida na Seção B’ ocorre um 
alinhamento final de todas as dimensões, sua possível existência alinhada após a 
expansão do universo, representado pelo uníssono rítmico e melódico. O pico de 
aglomeração caraterístico da seção B é reapresentado (Fig. 4). 
 

  
Figura 4– Indexograma de Paisagens, I movimento (seções A, A’, B e C). Gráfico produzido pelo 

programa PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004). 
 

  

 O planejamento composicional do primeiro movimento previu cinco gestos 
principais, embora nem todos sofram derivações. Os gestos d e e receberam as 
derivações por serem padrões recorrentes, dando suporte à estrutura ideológica que 
dá folego à obra. 
 O gesto a (c. 1-4) é formado por uma única bolha. Ocorre o aumento do nível 
de aglomeração representando o ataque em bloco realizado pelo piano. O índice de 
dispersão permanece nulo até que no fim da bolha (c. 3-4), dois picos de dispersão 
são alcançados representando as entradas do roto tom, glockenspiel, marimba e 
bombo.  
 O gesto b (c. 5-8) possui duas bolhas distintas com relação de ampliação. Os 
níveis de dispersão e aglomeração na bolha I (c. 5-6) são consideravelmente baixos. 
Já a segunda bolha (c. 7-8) é apresentada com dois picos de dispersão (em 
contraposição ao aumento assimétrico no nível de aglomeração) seguidos por outros 
dois picos em relação de eco em ampliação.  Estes picos representam o momento de 
maior dispersão de todo movimento  
 O gesto c (c. 9-13) é formado por duas bolhas contrastantes e com picos de 
dispersão. A primeira bolha (c. 9-11) passa por níveis mais comportados com um pico 
de dispersão/aglomeração espelhado simetricamente até níveis de dispersão maiores 
em ambos os índices. No fim da primeira bolha a relação entre os índices não é 
espelhada, porém o nível de aglomeração é maior do que o encontrado no início. 
Neste momento ocorrem quatro picos de dispersão quase idênticos. A segunda bolha 
(c. 12-13) apresenta o recuo dos índices a níveis quase nulos. Uma pequena elevação 
do nível de dispersão ocorre ao fim desta bolha. 
 O gesto d (c. 14-16), formado por apenas uma bolha, revela o recuo dos índices 
a níveis quase nulos em seu início e alcançando uma pequena elevação no índice de 
dispersão. O segmento ao fim, no entanto, não faz parte do gesto. (Fig. 5).  
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Figura 5– Gestos a, b, c e d. Gráfico produzido pelo programa PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004). 

 

Na seção B são apresentadas três derivações de d que representam a 
expansão dos últimos índices alcançados neste gesto, revelados pelas partições: [12 2] 
e [1 22]. Sobre estas partições foi inferido o movimento de derivação gestual. 
Pretendeu-se que o movimento de derivação gestual fosse usado com liberdade, isto 
é, que houvesse a possibilidade de supressão, aumento e repetição das partições. Por 
este motivo, as derivações receberam tratamento diferente entre si. 

O gesto d1 (c. 17-18), formado por uma única bolha, apresenta acréscimo 
de partições e dois picos de dispersão. Sua relação com o gesto original é de contraste. 

A derivação d2 (c. 19-20), com apenas uma bolha, é contrastante em 
relação a d1. Contudo, apresenta semelhança com o gesto original d. Seus níveis de 
aglomeração são nulos e os de dispersão são baixos (Tab. 3). 

 
Tabela 3– Movimento de derivação gestual textural aplicado nas derivações d1 e d2. 

 
 
A derivação d3 (c. 21-22) finaliza a seção B e possui duas bolhas. A bolha I 

(c. 21) atinge níveis mais altos de dispersão do que a bolha II (c. 22). Este gesto é 
mais extenso que seus antecessores pelo espaçamento premeditado entre as partições 
resultantes. Diferentemente das derivações d1 e d2, s partições resultantes foram 
utilizadas de maneira livre, com acréscimos e repetições (Tab. 4 e Fig. 6). 

 
 Tabela 4– Movimento de derivação gestual textural aplicado na derivação d3. 
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Figura 6 – Indexograma dos gestos derivados d1, d2 e d3. Gráfico produzido pelo programa 

PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004). 

 
 O gesto e está contido na seção C (c. 42-47). É formado por duas bolhas que 
mantêm entre si relação de expansão. A primeira bolha de e (c. 42-44) tem nível de 
dispersão nulo e baixo nível de aglomeração, que é representado pela partição [2]. A 
segunda bolha do gesto e (c. 45-47), mostra elevação dos níveis de aglomeração 
representada pela partição [4]. 
 A derivação e1 (c. 48-52) é a expansão de e. São mantidas duas bolhas com 
relação de expansão, porém os níveis alcançados são maiores. Na primeira bolha (c. 
48-49) os índices se espelham simetricamente e na segunda bolha (c. 51-52) são 
alcançados altos picos de dispersão, porém, não espelhados. Em seguida ocorre a 
repetição literal da parte final da segunda bolha do gesto e novamente (Tab. 5 e Fig. 
7). 
 

Tabela 5– Movimento de derivação gestual textural aplicado na derivação e1. 

 
 

 
Figura 7 – Indexograma do gesto derivado e1. Gráfico produzido pelo programa PARSEMAT 

(GENTIL-NUNES, 2004). 
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Conclusão 
 

O processo estabelecido apresentou resultados comprovando que (...) o 
uso do indexograma propicia o estabelecimento de relações entre a análise 
tradicional e a análise particional, obtendo vantagens para ambas (GENTIL-
NUNES, 2009, p110).  Isto quer dizer que levando em consideração o 
particionamento rítmico, existe fina relação entre os dados revelados pela AP e as 
análises formais tradicionais. Entretanto, as outras formas de particionamento 
(melódico e por eventos), utilizados em recentes pesquisas (MOREIRA, 2013; 
GENTIL-NUNES, 2012), parecem corroborar com esta conclusão. 

Após a utilização do movimento como ferramenta composicional, ficou 
evidenciado que do ponto de vista do particionamento rítmico, a qualidade do 
movimento de derivação gestual textural na fase de planejamento composicional é 
positiva. Foi possível realizar a transição entre as partições obtidas e suas abstrações 
na partitura musical.  
 Entretanto, o movimento ainda necessita de aperfeiçoamento em certos 
aspectos. Mesmo que o aplicativo Operadores Particionais11 (GENTIL-NUNES e 
MOREIRA, 2013) tenha servido de apoio nos cálculos realizados, a falta de um 
aplicativo computacional dedicado ao uso dos módulos de operações a fim de 
processar as partições resultantes, resulta em relativo retardamento do processo. 

Outro aspecto é a unilateralidade do movimento, pois apenas o 
particionamento rítmico é contemplado. A junção das demais aplicações particionais 
no movimento de derivação concederia ao compositor o manuseio de outros 
parâmetros como altura e timbre no tratamento textural. Isto ampliaria 
consideravelmente o campo de atuação do movimento. 

Portanto, estas conclusões apontam para futuras possibilidades de 
pesquisas, nas quais, por exemplo, seria pretendida a expansão do movimento de 
derivação gestual textural. Objetivando assim, a confluência de todas as aplicações 
particionais em um complexo composicional textural particional. 
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