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Resumo: Este artigo apresenta a estrutura e resultados parciais de uma pesquisa em Iniciação 
Científica em andamento. A presente iniciativa tem como objetivo essencial identificar a ocorrência de 
padrões de configurações tonais na integral dos 371 corais a quatro vozes compostos por Bach. Para tal 
finalidade, é empregado um programa computacional especialmente desenvolvido para a tarefa, 
denominado Chorale, que efetua análise harmônica em alto-nível (ou seja, considerando apenas as 
relações tonais) de um coral bachiano formatado como arquivo MIDI. Criado a partir da combinação de 
referências teóricas, como os conceitos de “caminho tonal” (LERDAHL, 2001) e “regiões” 
(SCHOENBERG, 1969), e de uma metrificação de distâncias tonais baseada em um estudo empírico 
cognitivo (KRUMHANSL, 1983), Chorale produz um gráfico de contorno que evidencia a trajetória do 
planejamento tonal adotado pelo compositor em cada peça analisada. O artigo apresenta ainda um 
levantamento estatístico referente aos 100 primeiros corais examinados, visando a contribuir para a 
expansão do conhecimento sobre os procedimentos de Bach relacionados à construção harmônica. 
 
Palavras-chave: Corais de Bach; análise harmônica em alto-nível; regiões; caminho tonal; análise 
assistida por computador. 

Introdução 

Este artigo integra uma pesquisa em Iniciação Científica vinculada a um 
projeto recentemente iniciado dentro do Programa de Pós-Graduação em Música da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, intitulado “Desenvolvimento de ferramentas 
computacionais destinadas à análise harmônica” e coordenado pelo Dr. Carlos Almada. 
O projeto tem como objetivo central mapear os planejamentos tonais adotados no ciclo 
dos 371 Corais a Quatro Vozes de J. S. Bach (1685-1750), tomando como hipótese de 
que haveria um número limitado de estratégias composicionais nesse nível de decisões 
e que estas poderiam ser devidamente generalizadas, contribuindo para uma nova 
perspectiva em relação ao estilo criativo do compositor. Subjacentemente ao 
mapeamento, são coletados a cada análise diversos dados referentes ao domínio 
considerado (tonalidades absolutas, sequências de regiões e tipos cadenciais etc.), com 
o intuito de produção de uma análise estatística ao final do processo, tornando o estudo 
mais abrangente. 

O presente texto visa a descrever as metodologias empregadas na etapa 
inicial da pesquisa, alguns problemas e soluções encontradas para o aperfeiçoamento 
do processo e os resultados parciais obtidos em seu estágio atual, após a análise dos 
100 primeiros corais do ciclo. 
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Metodologias 

Chorale 

A pesquisa é especificamente dedicada à análise harmônica em alto-nível 
dos corais, ou seja, considerando apenas as relações tonais,1 não levando em conta as 
relativamente superficiais progressões de acordes. Como principal metodologia para a 
realização desse objetivo, foi desenvolvida em linguagem Matlab, uma ferramenta 
computacional específica para análise harmônica de corais, denominada Chorale.2 A 
Fig.1 apresenta sua interface gráfica com suas principais funções. 

 

 

Fig.1 – Interface gráfica de Chorale 

 

O funcionamento de Chorale procede a partir das seguintes etapas: 

 

1. Em (A) o usuário informa a tonalidade central da peça a ser 
analisada, clicando a opção correspondente em um dos dois “ciclos 
de quintas” dispostos; 

 

                                                           
1 Ou regionais, na terminologia adotada na pesquisa, a partir da teoria de Schoenberg (1969). 
2 Atualmente em sua décima primeira versão. Para uma descrição minuciosa do aplicativo, ver ALMADA 
(2015). 
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2. A abertura do coral é feita em (B), em formato de arquivo MIDI, 
previamente armazenado em uma pasta específica;3 

 

3. Em (C) são informadas as posições das fermatas (considerando 
números de compasso e de tempos) do coral a ser analisado. As 
fermatas indicam invariavelmente em um coral os pontos cadenciais 
(que em geral implicam mudanças de regiões tonais), ou seja, as 
informações que são necessárias para a análise em alto-nível; 

 

4. Após a inclusão desses elementos, a análise é realizada com o 
acionamento do botão (D), resultando em um gráfico de contorno 
que dispõe o caminho tonal4 “percorrido” (ver mais adiante); 

 

5. Os dados subsequentes produzidos são armazenados para a futura 
análise estatística na aba (E). 

 

 

Fig.2 – Análise gráfica dos caminhos tonais presentes no coral 4 (Es ist das Heil uns kommen her) 

 

Como apresentado, o principal produto da análise realizada em Chorale é 
um gráfico bidimensional de contorno, no qual o caminho regional relativo a uma 
tônica central (ou seja, a sequência de regiões) de um determinado coral examinado é 
plotado em função da forma (mais precisamente, dos pontos cadenciais, posicionados 
percentualmente em relação à extensão da peça). A Fig.2 apresenta como exemplo a 
análise gráfica do coral de número 4 (Es ist das Heil uns kommen her), de modo que 
as convenções adotadas possam ser melhor identificadas e explicadas. 

                                                           
3 Agradecemos a Rubem Medeiros e Raphael Santos por nos terem gentilmente fornecido os arquivos 
midi da coletânea dos corais de Bach, produzidos para sua própria pesquisa. 
4 A partir do conceito de tonal path, cunhado por Fred Lerdahl (2001). 
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O eixo vertical do gráfico dispõe as regiões tonais relacionadas a uma tônica 
central (em modo maior, no caso). O conceito de região tonal foi originalmente 
elaborado por Arnold Schoenberg (1969, p. 15-34), estando associado à ideia de que 
em uma obra existiria apenas uma única tônica. Todos os demais centros que 
porventura possam ser alcançados no decorrer de uma peça musical são assim 
denominados regiões tonais, que seriam, portanto, transitórias e plenamente 
subordinas à tônica. A Fig.3 apresenta alguns dos símbolos regionais criados por 
Schoenberg, que foram selecionados para a pesquisa por serem contextualmente 
característicos ao estilo harmônico do repertório adotado para análise. 

Já as distâncias geométricas entre as regiões e a tônica foram estabelecidas 
tomando como base um estudo empírico voltado para cognição musical, realizado por 
Carol Krummhansl (1983). A partir de um esquema gráfico produzido pela 
pesquisadora (Fig.4.a), foi adaptado o diagrama da Fig.4.b (neste caso, considerando 
apenas um centro em modo maior), no qual os polos absolutos foram substituídos 
pelos símbolos regionais e suas distâncias metrificadas, tomando como unidade a 
menor delas (entre C-a, ou T-sm). Tendo como intuito contribuir para uma maior 
clareza visual do gráfico resultante, optou-se por estabelecer um subeixo central para 
a tônica referencial (que recebe o valor “zero”), e valores positivos e negativos para as 
regiões dela posicionadas no ciclo das quintas, respectivamente, à “direita” e à 
“esquerda”. 

 

 

Fig.3 – Regiões tonais em modo maior e menor (adaptado de Schoenberg, 1969, p. 15-34)5 

                                                           
5 Símbolos com iniciais maiúsculas se referem a regiões em modo maior e, inversamente, minúsculas ao 
modo menor (o mesmo se aplica para as cifras que representam as tonalidades absolutas, nas colunas 
de exemplificação). Acidentes antecedendo as iniciais indicam alterações cromáticas ascendente (#) ou 
descendente (b) em relação às fundamentais consideradas 
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Fig.4 – Distâncias tonais, em: (a) Krummhansl (1983, p.55) e (b) sua adaptação. 

Procedimentos 

Antes da utilização do programa, foram estabelecidas as seguintes etapas de 
organização dos dados de entrada de um coral a ser analisado: 

 

1. Registro de informações relevantes para a análise (em arquivo em 
formato “.doc”): número de ordem, título, tonalidade, fórmula de 
compasso, número de frases e o posicionamento das fermatas 
(pontos cadenciais), em números de compasso e de tempo. A Fig.5 
apresenta, como exemplo, os dados correspondentes ao coral 
bachiano de número 53.   

 

2. Verificação se o arquivo MIDI correspondente ao coral a ser 
analisado preenche as condições necessárias para seu correto 
processamento pelo programa. Isto implica as seguintes ações: 
supressão dos ritornelos, revisão em busca de inconsistências entre 
as informações musicais nos arquivos e a versão da partitura 
referencial e eventual transcrição de corais que porventura não 
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tenham sido previamente formatados como MIDI. É relevante 
acrescentar que a necessidade de adaptações dos arquivos MIDI se 
deu de acordo com a evolução do programa e de algumas de suas 
limitações, como será apresentado adiante. 

 

 

No Título Tonalidade comp. frases c.  t. 

53 Das 
neugeborn 
Kindelein 

Sol menor ¾ 1 4 1 

    2 8 1 

    3 12 1 

    4 16 1 

 

Fig.5 – Dados identificadores do coral 53: número; título; tonalidade; fórmula de compasso; número 
das frases componentes; localização das fermatas, em números de compasso e de tempo 

a b c d e f g 

53 7 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

19 44 69 94 51 51 1 1 116 45 116 45 77 45 84 

 

Fig.6 – Dados estatísticos referentes ao coral 53: (a) número de ordem; (b) tonalidade; (c) modo; (d) 
número de frases; (e) posição das fermatas; (f) sequência de tipos cadenciais; (g) sequência de regiões 

tonais.6 

3. Inserção dos dados do coral em questão nos campos 
correspondentes da interface de Chorale (ver Fig.1) e subsequente 
efetivação da análise, resultando em um gráfico de contornos de 
regiões tonais percorridas. 

4. Checagem do resultado, a partir de um gabarito analítico obtido por 
meios convencionais (i.e., análise “humana”). Em caso de 
discrepância entre as duas análises, o código de Chorale é 
reexaminado em busca das causas do erro detectado.  

5. Após a identificação do problema e da retificação do código (e da 
necessária atualização do programa), é repetido o procedimento das 
etapas c e d pelas vezes necessárias até que a comparação analítica 
apresente resultados idênticos. Neste caso, o gráfico é devidamente 
armazenado (como arquivo “.tif”). 

6. Armazenamento pelo programa de dados quantitativos apurados na 
análise, referentes à tonalidade, modo, quantidade de frases, 
posições das frases (em percentuais em relação à extensão total), 
sequências de tipos cadenciais (autêntica ou à dominante) e 

                                                           
6 De acordo com as seguintes conversões: (b) “7” corresponde à classe de altura “Sol”; (c) “0” representa 
o “modo maior” e “1” o “modo menor”; (e) os números indicam percentuais em relação à extensão total; 
(f) “1” representa a categoria “cadência autêntica” e “51”, “cadência dominante em modo menor”; (g) os 
números correspondem à sequência: “t-t-M-T”, transcrito no código ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange), usado como elemento operativo no programa. 
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sequências de regiões tonais. Esses dados são automaticamente 
transcritos como números e são preservados em uma grande matriz, 
formatada como arquivo “.xls”, para uso futuro em uma análise 
estatística que complementará a pesquisa (ver mais adiante). A Fig.6 
reproduz a linha da matriz estatística referente ao coral 53 (haverá 
uma linha para cada um dos 371 corais da coletânea). Análise gráfica 

 

Sendo o objetivo do projeto detectar possíveis padrões composicionais em 
relação ao aspecto do planejamento tonal nos 371 corais de Bach, tornou-se necessário 
estudar os contornos resultantes das análises gráficas. Nestas foram obtidas projeções 
visuais dos caminhos tonais percorridos em cada peça, possibilitando comparação e 
categorização, de acordo com os perfis de contorno observados. Como já mencionado, 
os gráficos gerados no Chorale resultam de uma disposição cartesiana elaborada a 
partir dos conceitos de distância tonal e regiões. Sendo assim, em nosso entendimento, 
existiria uma relação direta entre o contorno obtido e o tipo de caminho tonal 
realizado.  

 

 

 

Fig.7 – Classe “planície”: concepção abstrata (a); gráfico do coral 19 (b). 

 

Considerando o estágio atual da pesquisa, com os 100 primeiros corais 
bachianos analisados, foram identificadas quatro categorias básicas de contornos 
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regionais (correspondentes, portanto a tipos de caminhos tonais), englobando 
situações de estabilidade tonal variada. Algumas das quatro classes admitem 
subdivisões, como é apresentado a seguir. 

Planície (ocorrências: 1/100) 

Representa estabilidade máxima na região da tônica. A Fig.7a apresenta a 
configuração abstrata da classe “planície”. É relativamente rara: até o momento, 
apenas um caso foi detectado (coral 19, Fig.7b). Importante acrescentar que a aparente 
divergência (t-T) ao final do gráfico corresponde, na verdade, apenas a um recurso 
estilístico (a finalização em “Terça de Picardia”) normativo em corais bachianos em 
modo menor, que confirma a estabilidade tonal da peça (ou seja, integralmente 
centrada na tônica). 

 

 

Fig.8 – Classe “bordadura”: concepção abstrata. 

 

Bordadura (ocorrências: 34/100) 

Nesta classe, os corais apresentam média estabilidade harmônica, 
apresentando apenas uma modulação. Graficamente, percebemos uma forma 
triangular que se torna saliente em relação ao subeixo da tônica (Fig.8).  

Considerando o relativamente grande número de corais deste tipo dentro 
do universo até o momento considerado, foram estabelecidas três subcategorias 
(Fig.9), tomando como parâmetro a posição em que ocorre a única modulação no 
decorrer da peça: inicial (ocorrências: 5/34), central (8/34) e final (21/34). 

Serra (ocorrências: 44/100) 

Corresponde a situações de alta instabilidade tonal, apresentando em geral 
várias modulações, o que graficamente é representado por uma série de picos e vales 
(Fig.10). 

Assim como na categoria anterior, admite subdivisões, neste caso, a partir 
do critério da quantidade de modulações apresentadas e, consequentemente, do maior 
ou menor afastamento em relação ao centro tonal produzido por elas. São duas 
subclasses: dupla (ocorrências: 19/44), com apenas dois picos e/ou vales, contíguos ou 
não (Fig.11a) e múltipla (25/44), a partir desse número (Fig.11b). 
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Planalto (ocorrências: 21/100) 

É caracterizada por uma estabilidade tonal central temporária em um 
“patamar” diferente da tônica, retornando a esta ao final (Fig.12). Não apresenta 
subcategorias. 

 

 

Fig.9 – Exemplificações das subclasses de “planície”: “inicial” - gráfico do coral 86 (a); “central” - 
gráfico do coral 3 (b); “final” - gráfico do coral 10. 

 

Fig.10 – Classe “serra”: concepção abstrata. 
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Fig.11 – Exemplificações das subclasses de “serra”: “dupla” - gráfico do coral 32 (a); “múltipla” - 
gráfico do coral 11 (b). 

 

 

Fig.12 – Classe “planalto”: concepção abstrata (a); gráfico do coral 22 (b). 
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Análise estatística 

Os dados estatísticos acumulados durante as análises dos corais e 
armazenados em uma matriz formatada como arquivo “.xls” podem ser acessados a 
qualquer momento do processo, a partir de um programa específico, denominado 
Chorale Data, cuja interface gráfica é apresentada na Fig. 13. 

Suas funções são descritas como se segue: 

A. Botão que inicia o processo de análise estatística, com a abertura do 
arquivo da matriz de dados; 

B. Campo que informa o percentual de corais analisados (e registrados 
na matriz) 

C. Botão que aciona a compilação das informações sobre as tonalidades 
contempladas, gerando um gráfico de barras comparativo; 

D. Idem, em relação ao número de frases; 

E. Menu que apresenta as opções existentes de números de frases. A 
seleção de uma alternativa é necessária para o exame das demais 
funções do programa; 

F. Botão que aciona o processamento sobre as alternativas de padrões 
cadenciais nos corais analisados a partir de um número de frases 
selecionado em E, gerando gráficos correspondentes; 

G. Idem, em relação aos padrões de caminhos regionais; 

H. Campo que informa por extenso os padrões regionais plotados em G. 

 

Fig.13 – Interface gráfica de Chorale Data. 

A seguir, são apresentados alguns resultados parciais da análise estatística, 
no estágio atual da pesquisa (após os 100 primeiros corais analisados), a partir dos 
gráficos produzidos pelo programa Chorale Data. 

A Fig.14 apresenta o quadro de tonalidades, calibrado em percentuais. 
Observa-se que 16 tonalidades distintas foram contempladas, sendo 8 em modo maior 
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e 8 em menor (ou seja, apenas 8, sendo quatro maiores e quatro menores, não 
apareceram ainda nos corais e estão ausentes do quadro, de um total possível de 24). 
A tonalidade de Lá menor foi a mais utilizada (cerca de 20% do total), enquanto as 
tonalidades de Dó menor e Fá# menor apresentaram apenas uma ocorrência cada.  

 

 

Fig.14 – Distribuição das tonalidades, em percentuais do total analisado. 

 

Em relação à distribuição do número de frases (Fig.15), observa-se que 
prevalecem os corais de menores extensões, sendo que praticamente 50% deles 
apresentaram 6 frases. Somente um dos corais analisados contém 11 frases. 

 

 

Fig.15 – Distribuição dos números de frases contemplados, em percentuais do total analisado. 

 

O gráfico da Fig.16 dispõe a posição média das fermatas, considerando o 
caso mais recorrente dos corais (6 frases). 
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Fig.16 – Posição das fermatas (em percentuais da extensão total) para corais com 6 frases. 

Para corais com 6 frases, foram detectados 23 padrões cadenciais distintos, 
sendo o mais recorrente (13% dos casos) formado pela sequência: a-a-a-d-a-a (com “a” 
representando a categoria “cadência autêntica” e “d”, “cadência à dominante”). No caso 
dos padrões de caminhos regionais, a dispersão é ainda maior (41 tipos de um total de 
45 corais). Apenas três padrões apresentam mais de uma ocorrência, como mostra a 
Fig.17. 

 

 

Fig.17 – Padrões de caminhos regionais (em percentuais), para corais com 6 frases. 

Outras informações foram coletadas pela equipe do projeto, através da 
observação direta das partituras dos corais analisados pelo programa. Embora nem 
todas sejam diretamente relacionadas ao domínio da harmonia e das relações tonais, 
tornam-se relevantes para o melhor conhecimento dos processos composicionais 
bachianos no gênero considerado, ajudando a compor um painel abrangente sobre o 
objeto de estudo. São as seguintes: 
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a. 92% dos corais são escritos integralmente em métrica 
quaternária (os restantes são em métrica ternária. Um único 
caso apresenta mudança de compasso entre seções, de 4/4 
para 3/4); 

b. 73% dos corais apresentam início anacrústico, 26% tético e 
apenas 1% acéfalo; 

c. 47% dos corais estão em modo menor, sendo que, destes, 77% 
finalizam com acorde de Terça de Piacardia (ou seja, em modo 
maior), 21% em cadência à dominante e apenas 2% em 
cadência autêntica (em modo menor). 

d. Somente 12% dos corais apresentaram algum caso de 
ambiguidade cadencial,7 demonstrando a eficácia analítica do 
programa Chorale em sua versão definitiva. 

 

Comentários sobre dificuldades operacionais 

A implementação de Chorale foi efetivada gradualmente, em uma 
abordagem de tentativa e erro, considerando que diversos obstáculos operacionais 
(não idealizados previamente) surgiram apenas no decorrer do processo analítico. Esta 
seção apresenta sucintamente quatro dessas situações-problema e as respectivas 
estratégias encontradas para solucioná-las, que contribuíram para o aperfeiçoamento 
do código do programa e, consequentemente, para sua maior abrangência. 

1. Suspensão: é um recurso comum em corais, porém relativamente 
raro em fermatas (evidentemente, considerando o total dos casos).  
Como originalmente o programa detecta os acordes de resolução 
cadencial nos tempos informados das respectivas fermatas, foi 
necessário “ensiná-lo” (através de alteração do código, com a 
inserção de uma procura por tais condições específicas) a buscar em 
tempos posteriores a resolução da suspensão, nas situações onde 
não fosse possível estabelecer inequivocamente o modo do acorde 
(via de regra, as suspensões cadenciais são do tipo 4-3). A Fig.18 
exemplifica claramente esse caso; 

 

Fig.18 – Exemplo de cadência com uma das vozes do acorde conclusivo em suspensão – coral 89. 

2. Antecipação: consiste no caso oposto da suspensão. É uma 
situação ainda mais rara do que aquela: apenas um caso (mostrado 
na Fig.19), entre cerca de 600 fermatas analisadas, (ou seja, menos 
de 0,2%). Diante disso, optou-se por não criar uma exceção no 
código, e sim que as eventuais antecipações encontradas fossem 

                                                           
7 Quase sempre apresentando claras evidências de ser um recurso consciente e proposital por parte do 

compositor. A mais recorrente dessas situações corresponde à fórmula “V/T = I/D”, na maior parte das vezes 

sem solução definitiva, mesmo em análises humanas. 
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“retificadas” manualmente (manipulando seu arquivo MIDI no 
trecho correspondente, com a retirada da ligadura em questão); 

 

Fig.19 – Exemplo de cadência com a antecipação de duas vozes do acorde conclusivo– coral 81. 

3. Inversão: Similarmente ao caso anterior, o uso de inversão é 
extremamente raro na resolução de cadências (que, 
normativamente, são realizadas com acordes em estado 
fundamental). Sendo assim, adotou-se a mesma estratégia para o 
eventual surgimento de inversões em cadências: a retificação 
manual no arquivo MIDI referencial. A Fig.20 apresenta um dos dois 
casos encontrados; 

 

Fig.20 – Exemplo de cadência com acorde conclusivo invertido – coral 82. 

 

4. Terça de picardia: Como já mencionado neste artigo, a chamada 
finalização picarda é a mais recorrente em corais em modo menor 
(Fig.21). Para que o programa pudesse identificá-la e registrá-la 
corretamente (evitando assim interpretar o acorde final como um 
dominante da região subdominante, como invariavelmente 
acontecia antes de o problema ser solucionado), foi necessário 
introduzir em seu código uma exceção, acionada apenas quando se 
trata de uma tonalidade central menor e da fermata final. Se o caso 
em questão cumpre com ambas as condições, o acorde é 
interpretado como I grau na tonalidade homônima maior (para 
efeitos do gráfico de contornos dos caminhos regionais), o que 
corresponde ao efeito pretendido nesse maneirismo estilístico. 

 

Fig.21 – Exemplo de finalização picarda – coral 82. 
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Conclusões 

Ao concluir sua fase inicial, com a análise dos 100 primeiros corais, a 
pesquisa apresenta resultados bastante consistentes em relação aos objetivos 
idealizados. Sua principal ferramenta metodológica – o programa Chorale – foi 
consolidada em sua 11ª versão, tornado-se um recurso robusto para análise harmônica 
em alto-nível. Seu principal produto, os gráficos de contorno dos caminhos regionais, 
como previa a hipótese principal de estudo, revelou a existência de padrões recorrentes 
que puderam ser catalogados em quatro classes abstratas básicas. Algumas dessas 
permitiram a identificação de subcategorias, o que certamente será aprofundado e 
refinado nas etapas subsequentes da pesquisa.  

A análise estatística dos dados numéricos processados mostrou-se também 
como uma estratégia eficiente para uma detalhada compreensão das decisões tomadas 
pelo compositor nas escolhas dos caminhos tonais das diferentes peças. Espera-se que 
o prosseguimento do estudo possa consolidar as tendências observadas nesta etapa. 

Em relação a desdobramentos futuros da pesquisa, planeja-se o 
desenvolvimento de uma ferramenta para análise harmônica em baixo-nível (com 
testes já iniciados) e a adaptação de Chorale para o exame de outros gêneros musicais 
praticados por Bach (por exemplo, suítes para teclado), visando a investigar se os 
padrões regionais encontrados na presente pesquisa teriam sido também empregados 
nessas outras situações.  

Outra possível continuação do projeto – esta no mesmo âmbito do conjunto 
dos corais – seria examinar as relações entre o planejamento tonal e os textos e 
argumentos narrativos das peças, buscando possíveis razões para as escolhas das 
regiões por parte do compositor, tendo como referência os fundamentos das Teorias 
dos Afetos e da Retórica Musical. 
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