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Resumo: Atualização e revisão de uma importante estrutura matemática adaptada à análise particional 
(AP – GENTIL-NUNES 2009, p. 51), o reticulado de Young particional (RYP), que constitui taxonomia 
exaustiva das possibilidades de escolhas texturais do compositor e sua formalização topológica e 
relacional. RYP apresenta todas as possibilidades de combinação textural de até seis fontes sonoras (o 
número é arbitrário, com função meramente ilustrativa), bem como a estrutura interna de cada 
configuração, expressa através dos índices de aglomeração e dispersão. Foi atualizada também a 
modelagem das relações entre as configurações. São abordados aspectos teóricos e práticos da 
formalização e de suas aplicações em composição e análise musicais.  
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Introdução 
  
 A Análise Particional (AP – GENTIL-NUNES e CARVALHO, 2003; 
GENTIL-NUNES, 2009) é proposta a partir da mediação entre teorias composicionais 
diversas (BERRY, 1976; SCHENKER, 1935/1979; CAGE, 1961, entre outras; ver 
GENTIL-NUNES, 2009, p. 106) e o arcabouço teórico advindo da teoria das partições 
de inteiros (ANDREWS, 1984; ANDREWS & ERIKSSON, 2004). O trabalho seminal 
de Wallace Berry (1976, p. 184-188) serviu como ponto de partida para esta integração. 
Berry propõe a codificação das configurações texturais (chamadas no presente 
trabalho simplesmente de partições), constituídas a partir da interação entre partes 
simultâneas presentes em uma trama musical, através de números empilhados, 
representando a espessura e multiplicidade das partes. Berry também propôs a 
constituição de curvas (quantitativa e qualitativa), que representam a progressão e 
recessão texturais, ou seja, a delineação de trajetórias aplicadas à complexidade 
textural.  
 Um fato notável é que Berry não se preocupou em estabelecer uma 
taxonomia exaustiva nem a classificação das relações individuais entre configurações, 
deixando seu trabalho apenas como sugestão para desenvolvimento posterior. 
 A Análise Particional (AP), ao fazer a mediação entre a análise textural de 
Berry e a teoria das partições, assume como um de seus objetivos o preenchimento de 
lacunas deixadas por Berry. No entanto, seu uso transborda para outros campos 
teóricos e aplicações, passando a servir como ferramenta conceitual para 
desenvolvimento de jogos composicionais e de vieses analíticos relativos a outros 
parâmetros que não a textura berryana1, tais como a melodia, a orquestração e o 
timbre. Esta situação abre a possibilidade do estabelecimento de relações de 
homologia entre contextos até o momento considerados distintos, o que pode dar 
margem a visões analíticas e jogos criativos originais. 
 A definição do campo da AP se dá a partir do conceito de relação binária, 
operação subliminar de comparação que precede a própria análise da trama musical. A 

                                                           

1 No sentido circunscrito no presente trabalho (ou seja, op. cit., p. 184-188). Berry desenvolve 
posteriormente no mesmo capítulo outros conceitos, como densidade-compressão, por exemplo, que 
não fazem parte do escopo da AP. 
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confrontação dos componentes sonoros em pares é necessária para a definição dos 
componentes reais de Berry (partes), e ocorre seguindo algum critério – no caso da 
textura berryana, as coincidências de pontos de tempo e, eventualmente, contornos 
melódicos (para uma análise mais detalhada, ver GENTIL-NUNES, 2006). As relações 
binárias, definidas a partir de uma perspectiva filosófica pós-virada linguístico-
pragmática, são definidas como relações gestuais de colaboração e contraposição, 
gerando assim dois índices – respectivamente, os índices de aglomeração e dispersão 
(a, d – ver GENTIL-NUNES, 2009, p. 33). Para cada configuração, um par de índices 
é atribuído, permitindo a confecção de gráficos que expressam tanto o grau de 
massa/convergência (aglomeração) quanto de diversidade/divergência (dispersão) 
envolvidos.  
 O particiograma é o gráfico obtido pela plotagem de um índice contra o 
outro, constituindo assim um espaço de fase (representação da totalidade dos estados 
dinâmicos de um sistema, ver BERGÉ, 1994, p. 91). Ao apresentar todas as 
possibilidades de configuração de um determinado contexto, com suas relações de 
proximidade, o particiograma passa a constituir a taxonomia exaustiva do campo, bem 
como sua formalização topológica (Fig. 1). 

 

 

 

Fig. 1 – Particiograma para n = 6. Concepção original do presente autor. Gráfico gerado pelo programa 
PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004). 

 

 O PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2009, p. 62) é uma ferramenta 
computacional, programada pelo presente autor para geração dos gráficos da AP (entre 
os quais o particiograma) a partir de arquivos MIDI. No momento, estão em 
funcionamento os módulos de particionamento rítmico (aplicação original, referente a 
Berry) e por canais (particionamento por eventos e orquestral). O módulo de 
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particionamento linear (particionamento melódico) está em fase final de 
desenvolvimento. 
 
Operadores particionais 
  
 A análise das relações entre as configurações constituintes do particiograma 
revela sua natureza parcialmente ordenada.   
 Duas relações elementares definem as conjunções dentro da estrutura – o 
redimensionamento (m), que significa a mudança de espessura de uma parte 
específica (acréscimo ou subtração de um componente sonoro em um bloco 
componente da trama, por exemplo) e a revariância (v), que se refere a uma mudança 
no grau de diversidade do contexto (através da adição ou subtração de uma parte 
unitária).  
 Duas relações compostas se destacam como combinações básicas do 
redimensionamento e revariância – a transferência (t), que ocorre quando há um 
movimento complementar entre m e v, redundando assim em uma passagem de um 
componente de uma parte para outra, sem mudança no número total de componentes; 
e a concorrência (c), quando há um movimento de m e v na mesma direção, criando 
uma situação de quebra, ou salto, entre as configurações (Fig. 2) – a configuração se 
altera tanto com relação à diversidade quanto em relação à espessura de suas partes. 
 
 

 

Fig. 2 – Operadores principais. Concepção original do presente autor. 
 

 
 
 Uma quinta relação se estabelece na comparação entre índices, expressando 
certo tipo de parentesco ainda não totalmente compreendido (em sua aplicação 
musical) até o momento. No caso, a reglomeração (r) diz respeito à relação entre 
partições que têm o mesmo índice de dispersão, mas tem índices de aglomeração 
distintos. Isto significa que há o mesmo número de relações de contraposição, só que 
em arranjos distributivos diferentes. Curiosamente, o contrário não acontece (índices 
de aglomeração iguais com índices de dispersão diferentes). 
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O Reticulado de Young Particional (RYP) 
 

O Reticulado de Young (Young’s Lattice – ou RY) é um diagrama onde as partições 
são distribuídas de acordo com relações de inclusão (ANDREWS & ERIKSSON, 2004, 
p. 108). Isto significa que cada pequeno diagrama pode ser encaixado no nível superior 
ao qual está ligado (Fig. 3). 
 
 
 

 

Fig. 3 – Reticulado de Young para n = 4 (ANDREWS & ERIKSSON, 2004, p. 108) 

 

 As relações de inclusão podem ser entendidas como a generalização das 
relações de redimensionamento e revariância, que nada mais são do que subtipos, 
considerando a dimensão que está sendo modificada (horizontal ou vertical). De fato, o 
particiograma corresponde a um Reticulado de Young inclinado, só que com o 
acréscimo de relações de distância (metrificação) entre seus elementos, definida pelos 
índices (a, d). 
 Para a AP, o que importa é que o RY pode ser uma forma produtiva de 
representação taxonômica e exaustiva das escolhas disponíveis ao compositor a partir 
de uma proposta inicial, ou seja, do contexto (instrumental, linear, tímbrico, ou 
qualquer outro) em que a criação se dará. Por exemplo, um trabalho para quarteto de 
madeiras gerará necessariamente a possibilidade de 11 partições instrumentais, 
enquanto um trabalho para quinteto de metais gerará a possibilidade de 18 partições, 
sempre relacionadas de acordo com o RY. As partições podem ser usadas de forma 
exaustiva, ou parcial, e uma vez estabelecidas as relações, suas progressões podem 
sofrer operações normalmente usadas preferencialmente em relação a alturas – 
transposição, inversão, retrogradação, por exemplo; bem como outras operações, que 
só podem ser aplicadas a partições, devido a sua natureza (conjugação, por exemplo – 
ver ANDREWS & ERIKSSON, 2004, p. 16) 
 O presente autor apresentou em 2009 (p. 51) uma primeira versão do RY 
voltada para a aplicação composicional, chamada (no presente trabalho) de Reticulado 
de Young Particional (RYP). Suas principais características são: 1) a discriminação dos 
operadores particionais - naquele momento, apenas m, v e t, uma vez que a 
concorrência ainda não havia ainda sido entendida como movimento, pois gera salto e 
formalmente é uma combinação de m e v, enquanto a transferência pode ser 
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entendida por si mesma, uma vez que estabelece conjunção horizontal (ver Fig. 4). A 
reglomeração também não foi representada, pois foi incluída em um último momento 
antes da publicação; 2) A apresentação dos índices (a, d) para cada partição. 
 
 

 

 

Fig. 4 – Reticulado de Young Particional (RYP), primeira versão (GENTIL-NUNES, 2009, p. 51). 
Concepção original do presente autor. 

 

 De 2009 para o presente momento, algumas ferramentas foram 
desenvolvidas para o cálculo mais rápido e preciso dos índices numéricos, como, por 
exemplo, o programa Operadores Particionais (GENTIL-NUNES e MOREIRA, 2013), 
o que permitiu a revisão e atualização do RYP, cujo objetivo principal do presente 
artigo é sua publicação. 
 A nova versão do RYP (Fig. 5) traz como principais adendos: 1) correção de 
omissões na apresentação das relações; 2) inclusão das relações de concorrência, como 
resultado de uma definição mais precisa do conceito; 3) inclusão das relações de 
reglomeração. 
 Em próxima etapa da pesquisa, será abordada a questão da diferenciação 
entre transferências diretas (aquelas que acontecem entre partições contíguas – por 
exemplo, entre [6] e [1 5]) e indiretas (entre partições não-contíguas – por exemplo, 
entre [1 5] e [32]). No momento, o programa Operadores Particionais (GENTIL-
NUNES e MOREIRA, 2013) está considerando como conjunção apenas as 
transferências diretas. 
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Aplicações criativas e conclusões 
 

 O RYP tem servido até o momento como um tabuleiro, que retorna ao 
compositor as diferentes situações topológicas de suas escolhas. Sua aplicação nas 
aulas de graduação do curso de Composição da UFRJ (aulas de Elementos de 
Composição e de Composição) tem sido produtiva, ao apresentar ao aluno 
possibilidades novas, que estavam ao seu alcance, mas que não eram usadas 
simplesmente por não serem estimuladas ou indicadas pela prática comum, ou pelos 
meandros dos hábitos diacrônicos. A partir desta tomada de consciência, foi possível 
expandir o contato do aluno com sua própria poética e permitir a análise de seu 
trabalho pregresso, situando-o no universo total de possibilidades criativas. 
 No momento, está sendo finalizado o módulo PARSEMAT de análise de 
particionamento linear (PartLin), que trata da estruturação melódica a partir de linhas 
componentes. Um grupo de Iniciação Científica está envolvido com a apreensão de 
conceitos. Diversas produções (artigos, composições, comunicações, cursos) foram 
efetivadas em torno do assunto em 2013. 
 
 

 

 

 

 Fig. 5 – Reticulado de Young Particional (RYP), versão atualizada. Concepção original do presente 
autor. 
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