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Resumo: O Codex Troano é uma das peças referenciais dentro da obra de Roberto Victorio, sendo 
também uma das mais importantes obras brasileiras para grupo de percussão. O presente trabalho foca 
o primeiro de seus três movimentos e pretende revelar seu plano composicional a partir de dados da 
Análise Particional (AP – ver GENTIL-NUNES, 2009). A pesquisa objetiva também a aplicação do plano 
composicional do Codex como material para o planejamento composicional de uma obra autoral, em 
etapa posterior. Para a realização da análise, será tomado como referencial o indexograma, ferramenta 
gráfica da AP.  
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Introdução 
  
 Victorio (2005, p. 1) explica que a relação numerológica da cabala hebraica 
serviu de suporte para o processo de criação musical, também baseado no código maia, 
ao qual o título, “Codex Troano” se refere.  “(...) a intenção em Codex Troano foi 
traçar um paralelo entre o percurso musical da obra e o código maia da criação, 
tendo como suporte a tradição cabalística hebraica (...)”. No texto do compositor 
encontram-se as fundamentações teóricas da obra, as conexões entre o material 
gerador das ideias e suas representações. Contudo, a análise proposta neste artigo não 
coloca em primeiro plano essas analogias, mas sim identifica elementos gestuais 
específicos e suas articulações no decorrer da obra. A AP – Análise Particional – será 
usada como ferramenta, devidamente exposta e explicada mais adiante. No decorrer 
da presente pesquisa, em etapa posterior, será formalizado o planejamento 
composicional, a partir de dados da aplicação da AP a obras específicas (uma delas, o 
Codex Troano). 
 A AP foi proposta por Pauxy Gentil-Nunes e Alexandre Carvalho (2003) e 
hoje encontra-se em expansão e em aplicação em pesquisas do PPGM/UFRJ ligadas ao 
grupo de pesquisa MusMat criado em 2013. Parte do ponto de tangência entre a teoria 
das partições de Leonhard Euler (1748) e a representação das texturas musicais de 
Wallace Berry (1976). Consiste na análise das configurações texturais representadas e 
observadas no tempo, ou seja, mostra pontos de maior ou menor polifonia entre as 
vozes, representados pelo índice de dispersão, e pontos de configurações mais ou 
menos espessas como blocos sonoros ou acordes, representados pelo índice de 
aglomeração. A representação gráfica da análise resulta do processamento de um 
arquivo MIDI pelo PARSEMAT, toolbox para MATLAB1 (GENTIL-NUNES 2009, p. 
62), também desenvolvido pelo mesmo autor. Dois gráficos são gerados - o 
indexograma e o particiograma. O indexograma será usado como principal 
ferramenta de visualização, pois este é acrescido de eixo temporal, além das 
disposições dos índices de aglomeração e dispersão. Isto é, no gráfico são apresentados 
pontos de tempo no eixo horizontal inferior, que correspondem às unidades de tempo 

                                                           

1MATLAB interativo de alto desempenho voltado para o cálculo numérico (MATHWORKS 2013). 
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do compasso.  Na parte superior do gráfico (ainda horizontalmente) são apresentadas 
as partições e as suas variações resultantes dos movimentos das partes. 
 

Elementos geradores 
 

 No indexograma de todo o primeiro movimento, exposto na Fig.1, é possível 
observar os padrões gestuais mais recorrentes.  

 
 

Fig.1 – Indexograma completo do I mov. do Codex Troano. Gráfico produzido pelo programa 
PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004) 

 
 Estes gestos também são chamados de bolhas, ou seja, “áreas poligonais 
fechadas que têm início e término em partições pequenas. ” (GENTIL-NUNES, pag. 
78).O movimento é dividido em três grandes seções, que serão analisadas 
separadamente, observando os principais padrões de movimentos e suas derivações. 
Na Fig.2 é possível observar quatro gestos principais, que serão identificados como 
elementos a, b, c e d. Eles são apresentados na seção A (c. 1-12, pontos de tempo – 
doravante abreviados como pt. – 0 a 18). 
 Cada elemento possui contornos específicos. No elemento apode-se notar 
que não existem oscilações maiores entre os índices, revelando baixos valores de 
polifonia e aglomeração. Logo, ele é o elemento mais ‘fino’, sem pontos de grande 
tensão. Contudo, no elemento b é possível perceber a presença mais significativa de 
oscilações entre os índices em relação ao elemento a, através da aparição de bolhas 
mais encorpadas, tendendo para polifonia e dispersão entre as vozes. Em c, a formação 
de duas bolhas triangulares é dada pelo alto índice de aglomeração e pelo índice quase 
nulo de polifonia. Elas representam acordes ou blocos sonoros massivos, que neste 
caso indicam os ataques dos instrumentos de teclado (c. 4, pt. 7-11).Este é o elemento 
menos disperso. O elemento d carrega alto índice de polifonia, o que é contrastante em 
relação ao elemento anterior. Em d temos uma bolha em forma de triângulo que 
gradativamente chega ao ponto de maior dispersão, seguido por outra bolha menor 
que, por sua vez atinge ponto relativamente alto de polifonia. Pode-se dizer que o 
elemento d é o mais longo e contém a configuração mais polifônica e crescente. 
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Fig.2 – apresentação dos elementos a, b, c e d. Gráfico produzido pelo programa PARSEMAT (GENTIL-

NUNES, 2004) 
  

Derivações e desenvolvimento 
 
 Ainda dentro da seção A, são apresentadas algumas derivações dos 
elementos geradores, que podem ser observadas na Fig. 3, correspondentes ao trecho 
entre os c. 7 e 12. (pt. 18-36). 

 

 
 

Fig.3 – derivação dos elementos geradores. Gráfico produzido pelo programa PARSEMAT (GENTIL-
NUNES, 2004). 

 

 O elemento a ganha forma mais aberta atingindo maior nível de dispersão 
ou polifonia em relação a sua primeira aparição. Porém, é o elemento c que apresenta 
maior nível de transformação. Os gestos de aglomeração são mantidos, porém 

b + c 
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ampliados em suas durações e repetições (Fig. 3, pt. 22-32, e Fig.4). As novas bolhas 
resultantes da derivação têm correspondência com os blocos sonoros utilizados na 
forma da aparição original do elemento c. 
 

 

Fig.4 – aparição original de c e sua derivação. Gráfico produzido pelo programa PARSEMAT (GENTIL-
NUNES, 2004). 

 

 Por fim, no caso do elemento d, ocorre a repetição literal de sua primeira 
parte. Outra funcionalidade para este elemento é a de finalizar um episódio. Nota-se 
através desta análise que ao fim de cada recorrência derivativa dos elementos o gesto 
de d aparece encerrando o momento, e apenas seu gesto maior é utilizado.  Por isso, é 
possível que na primeira aparição de d seu segundo gesto seja entendido como um 
novo elemento. Porém, como não há novas derivações no decorrer da obra sobre o 
segundo gesto, decidiu-se adotar a abordagem de que o elemento d comporta dois 
gestos em sua aparição original (c 5-7). 

 

 
Fig.5 – padrões menos recorrentes e novas variações de c. Gráfico produzido pelo programa 

PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004) 
 

 Alguns padrões menos recorrentes surgem na obra, mas através desta 
análise observou-se que um número maior de derivações e variações recai sobre os 
elementos apresentados. Os elementos mais expostos à derivação dos gestos são c e d. 
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Isto é observado na seção B (c. 13-25). Ocorrem novos motivos a partir do 
desenvolvimento e/ou combinação destes elementos (Fig.5). Com isto têm-se novas 
bolhas e, novamente após o desenvolvimento do elemento c, é apresentada a repetição 
literal do elemento d, reforçando a ideia já citada de que este último elemento é usado 
com intuito de fechamento do episódio. 

 
Fig. 6 – novos motivos surgidos da derivação de b e c. Gráfico produzido pelo programa PARSEMAT 

(GENTIL-NUNES, 2004) 

 
 Outros novos motivos surgem de derivações de b e c ainda na mesma seção, 
conforme apresenta a Fig. 6. 
 As configurações de maior dispersão encontradas na aparição original de b 
são potencializadas neste novo gesto derivativo. O elemento c é apresentado com seus 
altos índices de aglomeração, formando os blocos sonoros mais espessos. Porém, 
podemos notar que o índice não é tão alto quanto os anteriores. Nesta derivação dos 
elementos b e c, o primeiro ataque indica um bloco menos espesso, estabelecido em 
notas de maior duração. Tais configurações resultantes também se aplicam às duas 
bolhas seguintes, e por isso elas são mais longas e menos aglomeradas. Contudo, a 
semelhança com o gesto inicial de c é clara. 
 Na terceira seção da obra (chamada aqui de A’ – c. 35-54), ocorre o que se 
caracteriza como a retomada da ideia inicial, ou seja, a aparição sequencial dos quatro 
elementos com derivações individuais. O gráfico da Fig.7 mostra a retomada que 
ocorre nos c. 39-47.  
 As formas dos elementos apresentam semelhança, mesmo ocorrendo 
significativa variação do elemento b. A ampliação de c ocorrida anteriormente toma 
lugar outra vez, corroborando a ideia de que este elemento e suas derivações são 
sobremaneira recorrentes na obra. 
 A recorrência dos quatro elementos e suas derivações durante todo o 
primeiro movimento é apresentada e mapeada no indexograma completo exibido na 
Fig.8.Ocorre também mais duas derivações do grupo a + b (pt. 75e 110). Pode-se 
perceber que o elemento c parece sempre vir acompanhado de d(pt. 10, 25, 65 e 125). 
 
Conclusão 
 
 Através da AP foi possível segmentar geometricamente os principais 
elementos motívicos e suas derivações do primeiro movimento do Codex Troano. A 
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partir disto, é natural concluir que a unidade dessa obra é mantida e percebida pela 
recorrência dos elementos destacados, bem como por suas derivações. Além disso, 
parecem haver pontos de maior tensão causados pelo elemento c seguidos pelo 
elemento d– que por sua vez, exerce papel de encerramento destas passagens. Foi 
possível perceber também que surgiram padrões com menor recorrência, resultantes 
das derivações dos elementos. 
 

 
Fig.7 – retomada. Gráfico produzido pelo programa PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004) 

  

 
Fig.8 – mapeamento das derivações no indexograma completo. Gráfico produzido pelo programa 

PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004) 
  

 A pesquisa na qual este trabalho se insere pretende propor uma organização 
estrutural da obra Codex Troano a partir da AP e em seguida, propor um planejamento 
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composicional a ser aplicado em uma obra inédita utilizando a AP. Constatou-se que os                                                        
resultados obtidos nesta análise colaboram com o objetivo de propor um planejamento 
composicional a partir de dados fornecidos pela AP. 
 

Referências Bibliográficas 
 

BERRY, Wallace. Structural functions in music. Nova York: Dover, 1976. 
 
EULER, Leonhard. Introduction to Analysis of the Infinite. Nova York: Springer-
Verlag, 1748. 
 
GENTIL-NUNES Pauxy. Análise Particional: uma mediação entre composição 
musical e a teoria das partições. 2009. 371f. Tese (Doutorado em Música) – 
Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2009. 
 
__________. PARSEMAT - Parseme Toolbox Software Package. Rio de Janeiro: 
Pauxy Gentil-Nunes. 2004. Disponível em http://www.musmat.org/downloads>. Acesso 
em 31/10/2013 
 
GENTIL-NUNES, Pauxy e CARVALHO, Alexandre. Densidade e linearidade na 
configuração de texturas musicais.  Anais do IV Colóquio de Pesquisa do Programa de 
Pós-Graduação da Escola de Música da UFRJ. Rio de Janeiro: UFRJ, 203. 
 
MATHWORKS. MATLAB R2013. 2013. Disponível em www.mathworks.com. Acesso em 
31 de outubro de 2013. 
 
MUSMAT. Grupo de pesquisa MusMat. Acesso: <http://www.musmat.org>, em 31 de 
outubro de 2013. 
 
VICTORIO, Roberto. Codex Troano: a interpolação 
conceptiva.01/12/2005.Disponível em: 
<http://www.robertovictorio.com.br/artigos/ArtigoCodex.pdf>. Acesso em: 10 de 
setembro de 2013. 
 
__________. Codex Troano. Para grupo de percussão. Manuscrito do autor, 1987. 

  

http://www.musmat.org/downloads
http://www.mathworks.com/

