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Resumo: No presente artigo, são lançadas as bases para o estudo mais objetivo da percepção textural, 
calcado na priorização ou descarte de partições em análises anteriores ou alheias à Análise Particional 
(AP). Como metodologia, neste caso específico, é proposta a comparação entre os resultados da 
Análise Textural de Wallace Berry (1976) e a taxonomia exaustiva promovida pela Análise Particional 
(AP - GENTIL-NUNES E CARVALHO, 2003), em excertos musicais de Darius Milhaud e Carlo 
Gesualdo, ambos analisados por Berry. As partições selecionadas de forma subjetiva por Berry são 
localizadas dentro do indexograma ou particiograma e suas características analisadas, visando 
encontrar seus padrões de escolha ou priorização. A pesquisa está inserida no projeto de expansão da 
Análise Particional, que visa, entre outros pontos, a investigação de aspectos cognitivos envolvidos na 
percepção de partições texturais. 
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Introdução 

A análise particional (AP) constitui-se como campo de pesquisa em 2003 
(GENTIL-NUNES E CARVALHO), ao aproximar a Teoria das Partições de Inteiros 
(TPI – ANDREWS e ERICKSSON, 2004), a técnicas específicas de composição e 
análise musical, sempre sob o ponto de vista textural e vertical. Desde então, uma 
série de conceitos, ferramentas e resultados analíticos e composicionais foram 
apresentados (GENTIL-NUNES 2004, 2006, 2009) 

A chave epistemológica no desenvolvimento da AP adotada até o momento 
foi a Virada Linguístico-Pragmática (VLP), do segundo Wittgenstein. Isso significa a 
adoção do conceito de música como ação, deflagrada a partir de acordos sociais 
(sempre representados pelas próprias teorias, que, via de regra, têm extenso respaldo 
histórico e bibliográfico). Esta foi uma escolha puramente metodológica, uma vez que 
a consideração de outros aspectos (por exemplo, a escuta), sem o desenvolvimento de 
uma fundamentação teórica forte, poderia degradar a pesquisa, tornando-a pouco 
objetiva. No entanto, estes outros campos sempre estiveram na agenda da exploração 
da AP. 

Este artigo pretende lançar uma primeira visão sobre a percepção das 
partições, sob o ponto de vista cognitivo, dentro do projeto de pesquisa do PPGM-
UFRJ, que tem início em 2015, com o título “Expansão, integração e novas 
interlocuções da Análise Particional”. 

Para isso, serão observadas duas análises feitas previamente à Análise 
Particional, e por isso sujeitas a escolhas mais subjetivas. As análises encontram-se 
justamente no texto que inspira o Particionamento Rítmico ou Textural (primeira 
aplicação musical da Análise Particional) – o capítulo de Wallace Berry sobre textura 
(BERRY, op. cit., cap. II). As peças em questão são Six Sonnets for mixed chorus, III - 
A peine si le coeur vous a considérées, images et figures, de Darius Milhaud (1946) e 
Or, che in gioia credea viver contento, do livro 4 de Madrigais de Carlo Gesualdo 
(1596).  

A metodologia fundamenta-se na comparação entre as partições 
observadas por Berry e as partições detectadas automaticamente pelo programa 
Parsemat, a partir do arquivo MIDI da peça. O programa faz uma varredura 
exaustiva no arquivo, recuperando todas as partições existentes na peça. A análise de 
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Berry, por outro lado, utiliza-se de janelas arbitrárias de observação, priorizando 
algumas partições em detrimento de outras. O processo de Berry é documentado ou 
explicitado parcialmente, considerando eventualmente a direção de movimento 
melódico das partes, e em grande parte a compreensão de suas escolhas permanece 
no nível tácito de cumplicidade entre o autor e o leitor, e, portanto, sujeito a 
interpretações relativamente subjetivas. 

A ideia do presente trabalho é compreender de forma um pouco mais 
detalhada quais os resultados dos critérios que Berry usou para chegar à sua seleção 
de partições, dentro do universo que tinha à disposição, e considerando a 
consequência de suas justificativas. Foram definidas três hipóteses, a partir de 
conversas com colegas do Grupo de Pesquisa MusMat (2015), e levando em 
consideração outro artigo já publicado sobre as análises de Berry (GENTIL-NUNES 
2006): 

 
1. Alinhamento dos pontos de tempo (time-points) – os critérios de Berry 

levariam a partições metricamente privilegiadas ou coincidentes com 
partições da AP, incorrendo em uma curva mediana em torno da curva 
do indexograma. 

2. Picos (peak analysis) – os critérios de Berry privilegiariam as partições 
que se destacam por suas características mais extremas (mais dispersas 
ou mais aglomeradas) e, portanto, mais perceptíveis no contexto. 

3. Durações – os critérios de Berry favoreceriam as partições que se 
destacam pela maior permanência. 

 
No presente artigo, serão apresentados os resultados destas análises 

comparativas. 
 

Berry e a análise de Milhaud 

Wallace Berry (1928-1991), de origem canadense, foi compositor, pianista, 
educador e também um dos mais importantes teóricos da música de concerto no 
Século XX. Foi professor na University of Southern California (1956-7), University 
of Michigan (1957-77) e chefe do Departamento de Música na University of British 
Columbia (1978-84), tendo deixado obras musicais reconhecidas e produção 
bibliográfica expressiva (HISTORICA CANADA, 2015). 

Dentre seus escritos, a mais conhecida obra é o livro Structural Functions 
in Music (1976), principalmente pelo segundo capítulo, que trata da textura musical. 
Neste texto, Berry apresenta nada menos do que 29 análises distintas de pequenos 
trechos de obras de diversos períodos, cobrindo uma série de propostas e conceitos 
inovadores e consistentes. Delas, a primeira proposta (p. 184-199) inspirou a 
formulação da AP e do Particionamento Rítmico. 

Berry propõe a codificação da textura através da observação dos 
componentes sonoros (fontes) e componentes reais (entidades resultantes da 
interação entre fontes). As configurações são representadas por números empilhados, 
correspondentes aos componentes reais, e deles são extraídas duas curvas – 
quantitativa (definida pela densidade-número, referente ao número simultâneo de 
fontes) e qualitativa (definida pela quantidade simultânea de componentes reais). As 
comparações entre componentes sonoros para definição dos componentes reais são 
realizadas a partir de uma janela fixa de observação, que no caso do primeiro 
exemplo de Berry correspondem a um compasso (Figura 4). 
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Figura 4 - Six Sonnets for mixed chorus, III - A peine si le coeur vous a considérées, images et figures 

(MILHAUD, 1946), c. 1-7: análise textural. 

 
A análise de Berry da peça de Milhaud foi minuciosamente avaliada em 

artigo do presente autor (2006), onde foram observados uma série de problemas 
estruturais, principalmente em relação à desconsideração da estrutura motívica, que 
é deslocada em relação à métrica (tem estrutura binária, ou seja, o trecho é todo em 
hemíolas) e que acaba gerando inconsistência na avaliação de alguns componentes 
reais; e a inconsistência na consideração de paralelismos entre vozes (em alguns 
casos são considerados independentes e em outros não). Estes problemas de forma 
nenhum afetam o valor da análise, que se encontra muito mais na prova dos 
conceitos propostos do que de fato no desvelamento de aspectos musicais do excerto. 

No entanto, ao por em evidência a questão da janela (as barras de 
compasso, que no caso do Milhaud não constituem uma informação estrutural 
importante, a não ser em relação aos deslocamentos que produz), esta crítica levanta 
a questão da unidade temporal mínima de para avaliação da textura, que acabou 
sendo resolvida na AP a partir dos próprios pontos de ataque, ou seja, uma proposta 
de janela variável (chamada de parsema), pronta para captar todas as configurações 
texturais presentes no trecho. Esta avaliação é mais “dura” que a de Berry e ao 
mesmo tempo é totalmente sincrônica, ou seja, prescinde de considerações 
estilísticas ou históricas (Figura 2). 

 

 
Figura 5 - Six Sonnets for mixed chorus, III - A peine si le coeur vous a considérées, images et figures 
(MILHAUD, 1946), c. 1-7: análise particional (GENTIL-NUNES 2006, onde os parsemas são marcados 

por setas). 
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Comparação entre indexograma 

 
As diferenças entre Análise Textural (AT, de Berry) e Análise Particional 

(AP) ficam mais claras na comparação entre seus indexogramas. O indexograma é a 
plotagem dos índices de aglomeração e dispersão, em arranjo espelhado, contra o 
eixo temporal mediano, expresso em beats. Estes índices representam 
respectivamente a diversidade interna da configuração textural (dispersão) e a 
espessura de suas partes (aglomeração). Suas curvas formam áreas de progressão e 
recessão textural, chamadas de bolhas, e podem também mostrar perfis de contorno 
que informam sobre o discurso textural de forma compreensiva. 

O indexograma AT é bem mais simples, uma vez que é constituído por 
uma filtragem do universo global de partições do exemplo (justamente a questão do 
presente trabalho). No entanto, sua curva pode ser considerada também como uma 
suavização ou simplificação do contorno do indexograma AP (Figura 6). 

 

 
Figura 6 - Six Sonnets for mixed chorus, III - A peine si le coeur vous a considérées, images et figures 

(MILHAUD, 1946), c. 1-7: indexograma AT (a) e indexograma AP (b) 

 
A comparação dos indexogramas AT e AP sob os três critérios definidos 

como hipóteses no presente trabalho produz a  
Tabela 1. A primeira coluna apresenta os pontos de tempo AT e a segunda 

coluna apresenta as partições encontradas por Berry em sua janela de compasso. As 
colunas 3 e 4 trazem a mesma informação para a análise de particionamento rítmico 
(AP). As últimas três colunas indicam as partições que coincidem sob o ponto de vista 
de cada critério.  

No critério de pontos de tempo, praticamente todas as partições 
coincidem. A exceção é a partição [13], que de fato nem aparece na AP. As duas 
últimas partições ([22] e [4]) apresentam um leve deslocamento temporal, indicado 
na tabela por linhas. Estes desvios acontecem principalmente por causa da 
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desconsideração da rítmica hemiolada por parte de Berry e, por isto, nesta 
comparação foram relevados. 

O segundo critério, por picos, já tem um resultado mais dúbio. Dos 9 picos 
encontrados, apenas cinco coincidem com partições escolhidas por Berry. De 
qualquer maneira, considerando que o número total de partições do trecho é 26, é 
notável como a distribuição acontece de fato em torno dos tempos fortes. 

 
Tabela 1 – Milhaud (1946) c. 1-7 – AT e AP: pontos de tempo, partições e comparação sob 

os critérios de pontos de tempo, análise de picos e durações. 

 
pt(AT) p pt(AP) p pontos de tempo análise de picos durações 
0 1      
  0.5 1 ●  ● 
  2.5 2    
3 12 3 12 ● ●  
  4 1    
  4.5 2    
  5 12   ● 
6 13   x   
  6.5 3    
  7 12    
  7,5 2    
  8 12    
  8,5 3    
9 14 9 14 ● ●  
  9,5 13    
  10 2    
  10,5 12    
  10,75 1    
  11 122    
  11,5 12    
12 122 12 122 ● ●  
  12,5 3    
  13 22 ● ● ● 
  14 2    
15 22      
  15,5 4 ● ● ● 
18 4      

 

Com relação ao terceiro critério, durações, das quatro partições que têm 
maior duração todas coincidem com marcações de Berry. 

Como conclusão parcial, podemos dizer que todos os critérios convergem 
para a seleção AT, sendo que nenhum sozinho consegue explicar todos os pontos. A 
partição [13] é a única que não existe na seleção AP, sendo resultado de uma filtragem 
mais “interpretada”. 
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Gesualdo 
 

 A análise de Gesualdo é bem mais indeterminada, pois as partições não 
recebem uma janela específica e nem todas as partições são localizadas de forma 
precisa por Berry. Desta forma, foi necessário um trabalho prévio de reconstituição 
do pensamento do analista, sendo que em alguns momentos foram encontradas 
partições na análise de Berry que simplesmente não aparecem explicitamente em 
nenhum momento na partitura, mesmo fazendo considerações diacrônicas 
(estilísticas). De qualquer forma, elas foram levadas em conta, para que não houvesse 
perda de nenhum dado (Figura 7). 

 

 
Figura 7 - Or, che in gioia credea viver contento, livro 4 de Madrigais de Carlo Gesualdo (1596): 

análise textural. 

 
 
 A análise comparativa é explicitada na Figura 8 e Tabela 2. De acordo 

com o critério de pontos de tempo, a maior parte das entradas de Berry coincide com 
as partições da AP. O critério de picos já não tem grande convergência com os pontos 
de tempo, uma vez que somente quatro partições são assinaladas (as que não 
coincidiram foram omitidas por questões de espaço). As partições mais permanentes 
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(colunas de durações) também não apresentam resultados expressivos (das sete, 
apenas três foram citadas por Berry). 

 
Figura 8 – Gesualdo (1596): indexograma AT (a) e indexograma AP (b) 

 
 

Conclusões 
 
O resultado da comparação entre os indexogramas não foi tão conclusivo 

quanto o esperado, pois nenhum dos critérios sincrônicos se mostrou satisfatório em 
explicar de forma integral as escolhas de Berry. No entanto, é possível dizer que o 
critério de pontos de tempo é o mais forte dos três, incorrendo na escolha de Berry 
como uma linha mediana ou suavização do contorno da AP. Os critérios de pontos de 
tempo também funcionaram de forma complementar ao critério de duração, 
apresentando força em sua consideração combinada. Na análise dos picos, o índice de 
dispersão tende a ser mais importante que o de aglomeração, pois são seus picos que 
marcam a maioria das escolhas de Berry. Este critério foi o menos importante, 
definindo menos partições na AT. 

 
 

Tabela 2 – Gesualdo (1596), AT e AP: pontos de tempo, partições e comparação sob os 
critérios de pontos de tempo, análise de picos e durações (partições AP não coincidentes omitidas por 

questão de espaço). 
 

pt(AT) p pt(AP) p pontos de tempo análise de picos durações 
0 1 0 1 ● ●  

8 12   x  ● 
16 122   x   
24 12 26 12 ●   
32 22 33 22 ●  ● 
45 132 45 132 ● ●  
48 4   x   
49 2   x   
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50 23 50 23 ● ●  
52 5 51 5 ●   
  52 123   x 
56 2 56 2 ●   
60 22 58 22 ●  ● 
  60 122   x 
66 5 66 5 ● ●  
69 2 68 2 ●   
72 22 69 22 ●   
76 122   x   
80 122   x   
88 132   x ●  
  90 12   x 
92 13 88 13 ●   
100 22   x   
  110 23   x 
112 122   x   
116 5   x   

 

Como conclusão final, recomenda-se a necessidade de estender as 
amostras e critérios para obter resultados mais confiáveis. No momento, estas 
informações podem servir como um ponto de partida para uma investigação mais 
profunda sobre a percepção das partições. 
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