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1. Introdução: o parâmetro textural-perceptivo

Dentre as metodologias analíticas atuais, percebe-se que grande parte delas se detém às questões 
de design composicional, atentas à desenvoltura no tratamento dos materiais - em aspectos harmônicos 
e colecionais, estruturais e direcionais, texturais e timbrísticos. Sendo assim, a partir de observações 
referentes à organização composicional de uma obra específica, essa vertente analítica anseia por definir 
escopos abrangentes e eficientes para a interpretação de demais obras. No entanto, poucas vezes são 
apresentadas considerações sobre a relação entre análise e percepção, som e imagética.

Nesse sentido, a obra Contínuo em Mi de Denise Garcia apresenta um manuseio atento ao parâmetro 
textural e perceptivo, em que os padrões de altura e intervalo evoluem gradual e suavemente sob uma 
superfície articulada. Inspirado por análises relacionadas à obra Continuum de György Ligeti, o presente 
artigo tem a intenção de revelar questões referentes à organização textural da obra homônima de 
Denise Garcia, de modo que os pontos aqui tipificados aproximem o processo analítico de uma 
interpretação auditiva. Para tanto, o ponto focal da análise é a textura, observada através de princípios 
advindos de noções como sinais intervalares e fluxo auditivo. 

Dessa forma, imbuir-se de princípios perceptivos e texturais acaba destacando a importância da 
forma no trabalho composicional, pois aprimoram o tratamento do fluxo sonoro. Para demonstrar esta 
importância, verificaram-se as técnicas fundamentais de sinalização e discursividade a partir da noção de 
sinais intervalares, que ressaltam uma resultante perceptiva que, por sua vez, permite gerar parâmetros 
comparativos de designs composicionais. Por fim, a avaliação da textura nesta análise pretende organizar 
a compreensão da obra sem se deixar levar por particularidades próprias da escrita ou exclusivamente 
sonoras (Ferraz, 1990, p. 78).

2. Noções significativas: intertextualidade teórica

Duas noções que contribuem sobremaneira a essa análise são a de estrutura em redes (net-
structure ou Netzstructuren, conforme descrito por Ligeti) e a de estilo meccanico. Ambas as noções 
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têm significados próximos, referentes à construção de uma trama textura musical contínua, “de linhas 
finamente tecidas por padrões repetitivos, aplicadas sobre um processo constante e interativo de 
transformação de um ou mais aspectos sobre seus parâmetros, como altura, ritmo, textura, dinâmica ou 
timbre” (Cambouropoulos, 2009, p. 121). Contudo, tal como proposto por Roig-Francolí (1995, p. 244 
apud Cambouropoulos, 2009, p. 122), podemos valer do termo estrutura em rede para descrever os 
processos gerados por padrões, e do termo estilo meccanico para descrever processos repetitivos, em 
seu aspecto rítmico e de altura.

Estas noções teóricas, relacionadas à escrita composicional, evidenciam uma concepção granular de 
composição. A execução de notas em alta velocidade sobre um padrão repetitivo não faz perceber 
o ritmo de cada nota executada, mas sim a resultante da “pulsação que emerge da distribuição de 
notas e da frequência de repetição” (Ligeti, 1983, p. 61). Assim, a escuta passa a perceber estruturas 
internas da textura, devido à sua estaticidade, ou seja, percebem-se parâmetros intervalares, timbrísticos, 
encaminhamento de vozes, a micropolifonia…
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 Figura 1 – Níveis estruturais de percepção para uma análise textural. Da esquerda para a direita, 
amplifica-se o grau de foco da percepção.

2.1. Sinais intervalares: definição e parametrização

A noção de sinais intervalares (interval signals), sendo um dos parâmetros mais internos da percepção, 
pode ser definida como a percepção de classes intervalares que agenciam a escuta e a forma de uma 
obra. A classificação desses sinais varia de acordo com o processo e a função. Processos definem-
se como: preenchimento (filling), acréscimo (accretion) ou deslocamento (shifting), sendo que essas 
três técnicas de “desfoque” (blurring) podem ocorrer combinadas dentro de um único episódio de 
"nebulosidade" (Hick, 1993, p. 174). Já por função, classificam-se: intervalos de contorno (boundary intervals), 
os quais definem regiões a serem preenchidas ou particionadas; intervalos de partição (partition intervals), 
que delimitam os limites de menor escala no interior de intervalos com contorno maiores; intervalos 
de projeção (projection intervals), que definem transposições da ocorrência de uma ideia para outra; 
e intervalos de desfoque (blur intervals), os quais surgem durante os processos de preenchimento e 
acréscimo - bem como de modulações – isolados da malha textural perceptiva (Hick, 1993, p. 174 apud 
Cambouropoulos, 2009, p. 123).
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2.2. Textura: parâmetros analíticos e metodológicos

Em um nível mais amplo de percepção, a partir do momento em que se abriu a possibilidade da 
textura tornar-se o principal foco de obras musicais, no início do século XX, ela ganhou significados e 
aplicações estendidas no processo composicional. Para a análise desse repertório, inicialmente, a teoria 
se valeu de noções imagéticas e/ou sinestésicas, como por exemplo, rugosa, lisa, densa, rarefeita etc., ou 
seja, definições que se referem à superfície da textura percebida gestalticamente, sem se atentar às suas 
componentes, que são os elementos mais importante para sua análise enquanto material composicional 
(Ferraz, 1990, p. 68).

A textura refere-se, portanto, à resultante vertical e horizontal de uma estrutura musical, sendo “a 
sensação gestáltica produzida pela configuração e pelo dinamismo dos elementos sonoros presentes 
num determinado fluxo” (Ferraz, 1990, p. 72). Logo, dentro do contexto composicional, a textura não 
é apenas descritiva, mas também parametrizada, ao passo que suas constituintes são engenhosamente 
moldadas pelo compositor. Ademais, a permeabilidade da textura e a percepção de mudanças texturais 
permite tratá-la como um objeto agenciador do discurso musical (fluxo sonoro), e não apenas como 
uma consequência.

Segundo Ferraz (1990, p. 73), a análise paramétrica da textura envolve duas concepções: a existência 
de parâmetros elementares (som ou nota) e de parâmetros complexos (que resulta do amálgama dos 
parâmetros elementares). Assim, é a interatividade destes parâmetros no todo textural que determina a 
permeabilidade e variedade da textura. Desta afirmação extraem-se mais dois parâmetros: o parâmetro 
permeável e o parâmetro de permeabilidade variável. O primeiro é aquele em que qualquer alteração 
da componente textural modifica a resultante sonora gestáltica da textura. Já o segundo demonstra ser 
contextual, dependendo do grau de alteração e das relações de permeabilidade das componentes para 
com a malha textural construída.

Este grau de permeabilidade de um parâmetro na textura está ligado a cada elemento que compõe 
o complexo sonoro, podendo ser especificado por sub-parâmetros de: densidade (relacionados ao 
número de eventos/extratos de uma textura), superfície (configuração resultantes das vozes externas 
da textura) e encadeamento (grau de continuidade e descontinuidade na textura musical – ver Ferraz, 
1990, pp. 73-74). Como exemplo, a alteração de altura e/ou intensidade (dinâmica) não interfere na 
conformidade global da textura, podendo permanecer semelhante, mesmo com alto grau de variação. 
Contudo, alterações das componentes no aspecto duração, modificam o aspecto horizontal de 
densidade textural.

2.3. Fluxo auditivo: organização de princípios perceptivos

A aproximação perceptiva à noção de grãos, que surge junto da ideia de uma síntese granular, 
modifica a maneira de escuta de obras das últimas décadas. A síntese granular baseia-se na criação de 
uma sucessão rápida de grãos muito curtos que dão origem a massas sonoras as quais, em evolução, 
são percebidas não como a justaposição de sons muito curtos, mas sim como um contínuo sonoro. 
Compreender esse processo é indispensável para a interpretação da obra Contínuo em Mi de Denise 
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Garcia, tendo em vista que as notas em alta velocidade, somadas ao uso do pedal de sustentação, geram 
uma “continuidade aparente”, devido à diluição dos ataques ao piano, interpretada auditivamente como 
um som único e não articulado.

Tomamos licença para utilizar a frase de Emilios Cambouropoulos, em relação ao Continuum de 
Ligeti, para explicar a obra de Denise Garcia, podendo ser interpretada como

(...) uma peça baseada na síntese granular. O ouvinte percebe gradualmente a 
densificação e rarefação [da textura], se obscurecendo e esclarecendo, evoluindo 
para uma faixa mais estreita ou mais ampla, movendo-se dinamicamente em 
registros mais altos ou mais baixos, que se tornam mais regulares ou mais 
caóticos. Essas mudanças graduais dependem da organização destes pequenos 
grãos sonoros em eventos sonoros maiores. (Cambouropoulos, 2009, p. 123).

A capacidade humana de detectar mudanças é muito sofisticada, principalmente pela observação de 
similaridade e diferença, um tópico muito discutido através da noção de agrupamentos gestalticos (Shepard, 
1999).  Esta noção heurística afirma que os objetos são agrupados devido a: proximidade (espacial ou 
temporal), similaridade (de aparência, forma e assim por diante), simetria (já que não aparecem entre 
objetos não relacionados), boa continuação (objetos que parecem estabelecer uma continuidade entre 
si) e destino comum (que se movem juntos ou que convergem, por exemplo – ver Cambouropoulos, 
2009, p. 124). Logo, a partir desta interpretação se inserem princípios relacionados a fluxo auditivo, o qual 
pode ser entendido a partir da interpretação da música por seu receptor: o ouvinte.

Em resumo, o fluxo auditivo atua através da integração e segregação dos eventos sonoros por 
meio de um julgamento de coerência entre os objetos musicais. Este julgamento é interpretado pela 
avaliação vertical ou horizontal de uma textura musical. Verticalmente, julgam-se os eventos através da 
sincronicidade de ataques (onset synchrony), de sua fusão tonal (Tonal Fusion) e da co-modulação entre 
altura (pitch co-modulation). Já horizontalmente, são validados por sua continuidade temporal (temporal 
continuity) e pela proximidade frequencial (pitch proximity).1 Logo, sob o viés perceptivo, ambas as 
visualizações atuam juntas, construindo, assim, a malha imagética e interpretativa da obra que é posta à 
apreciação dos ouvintes.

3. Percepção formal: apreciação gestáltica da forma

Para o Contínuo em Mi, a forma geral da obra pode ser representada graficamente como um diagrama 
bidimensional. Esse gráfico possui um eixo de tempo (eixo x) e outro de altura (eixo y), com barras pretas 
indicando padrões mecânicos (continuum) e barras sombreadas indicando tons sustentados (Gráfico 1). 
O que se depreende da análise visual do gráfico é a estruturação de um contorno formal descendente 
(do agudo ao grave), em um âmbito de C #6-E0. Desta afirmação, pôde-se delimitar visual e intuitivamente 
seções formais da obra. Posto que tais análises preliminares baseiam-se também em princípios gestálticos, a 
figura explicita seu contorno geral. Em parâmetros de textura, densidade e duração, esse contorno geral faz 
seccionar o que é similar do que é diferente, o simétrico do assimétrico, o denso do rarefeito.

1  Para explicações sobre proximidade temporal e proximidade frequencial, cf. Van Noorden (1975).
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Figura 2 – Garcia, Continuo em Mi: estrutura de alturas da obra em representação esquemática (preto: 
padrão-mecânico; cinza: sustentado; eixo x: tempo; eixo y: altura).

Observando a Figura 2, pode-se definir quatro seções analíticas com características distintas (Figura 
3), tanto em sua configuração intervalar quanto textural.

A Seção I (comp. 1-18), configura-se em uma textura inicial a quatro vozes, que aos poucos se adensa. 
Percebe-se, pela análise do gráfico, que as vozes ampliam a tessitura de maneira parcimoniosa e quase 
simétrica. Tanto a movimentação quanto o adensamento das vozes corroboram a abrupta estratificação 
textural no compasso 19, que dilui a textura. A voz única, sobre a altura Mi4, demarca o início de uma 
nova seção, devido ao contraste, a intercorrência do diferente (Ferraz, 1998) no fluxo sonoro.

A Seção II (comp. 19-36) é caracterizada também pelo adensamento textural, mas realizado agora 
de maneira mais abrupta. Partindo de uma única voz (comp. 19-20) e passando a quatro vozes (comp. 
21-22), rapidamente atinge a polifonia máxima de sete vozes e a mantém intensamente até o compasso 
29. Incidências de diminuição na quantidade de vozes e menor intensidade dinâmica provocam uma 
gradual rarefação na densidade até o momento em que há um deslocamento da textura para a região 
média do piano, no compasso 37. Novamente pela mudança das características de escuta, demarca-se 
uma nova seção. Comparando as duas primeiras seções, pode-se notar que possuem configurações 
de contorno muito semelhantes, porém invertidas. Enquanto a primeira parte de um bloco fixo ao 
adensamento, a segunda rapidamente se adensa e se rarefaz. 

Já a Seção III (comp. 37-53) caracteriza-se por uma camada fixa sobre o tetracorde de Am7 com 
adição de notas longas, perceptivamente segregadas em uma nova camada de escuta (uma textura em 
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multiníveis,2 formada por uma camada monofônica sobre uma camada em fluxo3).  Por similaridade e boa 

continuação, esta linha monofônica constitui um contorno melódico, agregando alturas que configuram 
uma escala diatônica, de Mi menor. Delimita-se uma seção transitória nos compasso 54-61, caracterizada 
pela insistência na altura Mi2 em que se repousa a “frase”.

C1

C2

C3

C4

C5

I II III IV

 Figura 3 – Garcia, Continuo em Mi: estrutura de alturas da obra em representação esquemática e 
resultado visual-analítico formal.                                                                           

Por fim, a Seção IV (comp. 62-99) configura-se como uma espécie de coda, reiterando, na região 
grave, grande parte das configurações de altura utilizadas durante a peça. Delineando um contorno 
descendente até o Mi grave do piano, é evidente o processo de diluição aplicado à seção que guia o 
discurso musical para o encerramento da obra.

4. Análise estrutural perceptiva

A partir da definição destas quatro seções, analisou-se cada uma das configurações texturais mais 
profundamente, com a intenção de desvelar a organização discursiva e harmônica de cada uma delas, 
em particular. ou seja, a obra se desdobra sobre a veloz repetição das alturas selecionadas, típica do estilo 

meccanico. Assim, esta insistente repetição cria a percepção de uma bruma textural (Cambouropoulos, 
2009) que se transforma, principalmente, em seu aspecto intervalar. Logo, o desenvolvimento dessa 

2  Cf.  Koska, 2018, p. 231
3  Cf. Smalley, 1986, pp. 71-72
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estrutura em rede revela diferentes modalidades de percepção, decorrentes do tipo de modificação 
realizado sobre a textura que é, como um todo, uma massa sonora homogênea. Tais modificações 
ressaltam ora a textura como um todo, ora seus elementos individuais (altura, intervalo), de modo que 
percepções de camadas internas da estrutura interpolam-se as visões do todo. 

Tais definições analítico-perceptivas valem-se das discussões gestálticas anteriores, podendo-se, 
agora, atentar exclusivamente à observação da percepção como um agenciador formal. A coerência do 
discurso é extraída também da evolução harmônica da obra, bem como do encaminhamento das vozes, 
aspectos estes que agregam e corroboram para uma análise estrutural-perceptiva. Vale dizer que essa 
confluência de enfoques é coerente com questões expressas pela compositora na bula de sua partitura 
(Mensagem ao Performer):

Queria aproveitar esta oportunidade para dar algumas dicas de como sonhei 
o som já que a notação musical é uma ferramenta tão precária para expressar 
o fluxo sonoro. Pensei essa música como um único material textural que é 
esculpido no tempo (...), mas [que] mesmo assim continua sendo o mesmo 
material. Queria que soasse como uma levíssima textura com cada som 
amalgamado no conjunto. (Garcia, 2011, p. 1, grifos nossos).

4.1. Seção I: densificação e rarefação textural

Nos oito compassos iniciais (Figura 4) observa-se o estabelecimento de uma sonoridade fixa na 
bruma textural, configurada sobre um tetracorde quartal (4-23, {1, 3, 6, 8}). O intervalo de 2M impregna 
a audição deste trecho. Assim, em primeira instância, o tetracorde atua como um intervalo de contorno, 
definindo uma camada de audição que pode ser preenchida ou particionada. No caso, a adição de 
novos elementos, nos compassos 2 e 5, gera a partição da percepção textural, criando uma segunda 
camada de escuta, segregada do tetracorde. 

Processos:

Tipos: Intervalo
de Contorno

Intervalo de Desfoque Reiteração 
da sonoridade

Intervalo
de Desfoque

Partição da Escuta
(tricordes)

Reiteração
da sonoridade

Adição Deslocamento

Figura 4 – Garcia, Continuo em Mi: análise e redução de execução (c. 1-8).
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No compasso 7, o deslocamento em movimento paralelo do tricorde inferior torna-o um objeto 
segregado da malha textural, em relação ao tricorde superior. Esse fenômeno é assegurado pelo princípio 
de co-modulação entre alturas,4 viabilizando assim a existência de um bloco acordal formado por duas 
camadas distintas de sonoridade, no caso de dois tricordes, cujo movimento é conduzido pelas vozes 
extremas. Interpretativamente, o performer deve atentar-se a tais questões analítico-perceptivas, bem 
como à condução melódica suscitada nos extremos das vozes (que delineiam excertos diatônicos em 
movimento contrário), para uma melhor condução frasal do excerto.

A partir do compasso 9 (Figura 5), a configuração intervalar ainda é caracterizada pela sonoridade de 
2M que agencia a trama contrapontística até o compasso 18. Nestes compassos, a densidade textural 
é fixa sobre dois tetracordes, contendo 8 vozes de polifonia, sem que haja adição de notas à textura. 
Para uma melhor análise processual da composição, vale observar o encadeamento em cada um dos 
tetracordes sugeridos pela divisão das pautas

Quartal

Deslocamento Subtração

9

Figura 5 – Garcia, Continuo em Mi: análise e redução de execução (c. 9-18).

Na pauta superior, o tetracorde inicial contém a mesma identidade intervalar do tetracorde inicial da 
obra; apresenta-se, porém, transposto e invertido (em termos de CCA: 5 conjunto 4-23, T2I do conjunto 
original). Já na pauta inferior, o tetracorde inicial se configura por um intervalo de 2M (Fá4-Sol4), que 
será deslocado, sobreposto por um intervalo de 3M (Si4-Ré5), estático até o compasso 13, no qual será 
transposto.

Logo, uma característica composicional desse excerto está no deslocamento das componentes 
intervalares dos tetracordes iniciais, de modo que a escuta perceba a mudança de posição das 
componentes, especialmente da 2M, um importante sinal intervalar. 

No compasso 11, o tetracorde inicial superior é modificado, mantendo um intervalo interno de 2M, 
dentro do contorno de uma 6M. No compasso 13, essa configuração é transposta descendentemente, 
mantendo as características intervalares. Desta distribuição das alturas (voicing), pode-se notar um 
“passeio” da 2M nas regiões do tetracorde, como se fosse invertido. Tal fato modifica a percepção deste 

4  O princípio de co-modulação entre alturas (pitch co-modulation principle) refere-se à união perceptiva de alturas si-
multâneas, sendo incentivada quando os encaminhamentos são correlacionados (Huron, 2001, p. 31).
5  Tradução do termo em inglês pitch-class set (pc-set) para conjunto de classes de altura com abreviação para CCA. Solução 
adotada por Paulo de Tarso Salles (Salles, 2016, p. 119).
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sinal intervalar, adicionando rugosidade e embaçamento à textura. 

Na pauta inferior o intervalo de 3a estático age como um intervalo de projeção, pois, devido à 
insistência e permanência dessa configuração intervalar, inaugura a sonoridade do tetracorde formado 
somente pela sobreposição de 3as, atingido no compasso 14. Por fim, após o deslocamento de ambos 
os tetracordes no compasso 13, estes se diluem até o compasso 18, encerrando a seção sobre acorde 
de Mi Maior com sexta.

4.2. Seção II: processo centrífugo-centrípeto sobre centro estático

Nesta seção analisou-se a formação de tricordes em torno de um centro fixo (Figura 6), o Mi4. 
Sendo assim, perceptivamente se definem três camadas de escuta: uma é o contínuo da altura fixa, as 
duas outras são formadas por tricordes que orbitam ao redor do centro estático.

4j 4j

Preenchimento Deslocamento e Rarefação

Transição

19

33

Figura 6 – Garcia, Continuo em Mi: redução da execução (c. 19-36).

Devido à insistência na altura Mi4, repetida mecanicamente, este centro perpassa toda a seção como 
uma camada independente de percepção, definindo uma camada referencial de audição (intervalar de 

partição). Desse modo, os tricordes se aglomeram ao seu redor, por adição e preenchimento, movendo-
se quase simetricamente. Através das reduções da partitura, demonstra-se a manipulação de rugosidade 
da textura devido ao encadeamento das vozes, que ocorre de maneira centrípeta (Smalley, 1986, p. 76), 
em que as notas dos tricordes vão se encaminhando em direção ao centro (Mi4). Ou seja, cada vez mais 
se tem a sensação de cluster, entidade rugosa em si.

Analisando processualmente esse excerto, os compassos iniciais (19-20) servem para o 
estabelecimento da sonoridade do centro Mi4. Nos compassos seguintes (21-22), adiciona-se um sinal 
intervalar de quarta (Ré4-Sol4), definindo uma região em torno do centro. Logo, é a partir desse 
momento que a escuta atua em duas camadas: uma destinada à percepção do contínuo da altura Mi4, 
a outra sobre o intervalo de quarta (que será segregado em elementos posicionados acima e abaixo, 
mais agudos ou graves, em relação ao centro). 



PARTE II – TEORIAS DA MÚSICA: TEXTURA E RITMO

Série Congressos da TeMA Vol. IV - Teoria Musical no Brasil: Diálogos Intercontinentais (2021)202

Assim, os processos de preenchimento e deslocamento no compasso 23 são o ponto chave na divisão 
da escuta em três camadas. Correlatos a uma ação centrípeta, os tricordes vão se “fechando” em 
direção ao centro, diluindo-se aos poucos até a formação de um novo intervalo de quarta (C #4-F #4) 
no compasso 31. Esse intervalo de quarta é individualmente especial, pois resgata o importante sinal 
intervalar desta seção, sinalizando pontos de apoio para a escuta.

A partir do compasso 33, definem-se dois tetracordes que, agora, englobam a nota fixa. Nesse caso, 
a escuta funde a percepção das três camadas até o compasso 36. Tal ocorrência gera um embaçamento 
perceptivo, criando uma nova e única massa sonora, processo este que contribui especialmente para um 
trabalho debruçado sobre características harmônicas da seção.

Por fim, com a mudança de registro dos acordes para uma região mais grave do piano culmina na 
quebra de fluxo sonoro, que inaugura uma nova seção da obra.

4.3. Seção III: melodia acompanhada e escuta pelo estático

A Seção III (Figura 7) tem como característica o contorno definido por uma linha melódica sobre 
notas longas, sustentadas. Os dois primeiros compassos da seção definem a primeira camada de escuta, 
preenchida por um acorde Am7, estático em grande parte da seção. A partir do compasso 40, a 
compositora insere notas longas em dinâmica mais intensa ( µƒ ), criando uma nova camada de caráter 
lírico. Esta linha melódica inicia-se no A3 e sempre realizará um movimento de quinta descendente 
seguido por terça ascendente, de modo que a melodia diatônica percebida vai completando aos poucos 
uma escala de Mi menor: A3 - D3 - F #3 - B2 - D3 - G2 - B2 - F #2 - E2.
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Figura 7 – Garcia, Continuo em Mi: redução da execução (c. 37-61).



Série Congressos da TeMA Vol. IV - Teoria Musical no Brasil: Diálogos Intercontinentais (2021)

Danilo Aparecido do Carmo Alves – Processos texturais sobre sinais intervalares e fluxo auditivo 

203

Repousando na altura E2, a compositora insiste na nota por mais 8 compassos, podendo atentar-se 
àquela outra camada, a acordal. Apesar de estática durante toda a seção, ela é o elemento que garante 
singularidade a cada nova nota da camada melódica, relevando as mudanças harmônicas decorrentes 
da fusão sonora propiciada pela proximidade entre as alturas. Logo, a percepção é conduzida pela 
verificação melódica e pela fusão harmônica/tonal da seção.

4.4. Seção IV: melodia acompanhada e escuta pelo estático

A Seção IV (Figura 8) tem como característica um trabalho de contorno, debruçado no tratamento 
processual da harmonia. Em outras palavras, a modificação da “cor harmônica” através de encadeamentos 
parcimoniosos, brinca com a verificação de proximidade e semelhança entre os elementos dos acordes, 
trazendo interesse na percepção de mudanças mais sutis na rugosidade de cada bloco acordal. Sendo 
assim, os sinais intervalares vão delineando um perfil decorrente do encaminhamento de vozes, 
relembrando também o sinal intervalar de 2M como um elemento impregnante na organização auditiva 
da obra.

Figura 8 – Garcia, Continuo em Mi: redução da execução (c. 62-99).

5. Processo harmônico: organização formal-intervalar

Uma análise perceptiva revela-se especialmente eficiente para a elaboração de gráficos com reduções, 
permitindo demonstrar, de maneira guiada, pontos relevantes durante a execução de uma obra, sem 
se deixar levar por eventos pontuais. Dois tipos de reduções servem como síntese da análise realizada. 
Os dois exemplos estão a seguir : o primeiro (Figura 9), em que se demonstra uma organização geral 
dos contornos de alturas da peça (vozes condutoras); e um segundo (Figura 10), menos abrangente, 
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que além de informações referentes à condução de vozes também tipifica os processos composicionais 
observados na análise da composição.

I II

(   )

III IV

Figura 9 – Garcia, Continuo em Mi:  contorno das vozes que conduzem o movimento geral da obra.

6. Sucessão harmônica: generalização dos conjuntos

Após a discussão de caráter perceptivo, este trabalho agora se volta às questões de identidade 
intervalar, que é generalizada pela escuta e por questões relacionadas à percepção de rugosidades. 
Nesse sentido, a aplicação da Teoria dos Conjuntos apresentou resultados bastante eficientes para uma 
elucidação de um modelo estrutural e de desenvolvimento dos eventos através da similaridade de 
objetos na obra. 

Sendo assim, para a modelização da composição a partir da Teoria dos Conjuntos, utilizou-se 
especialmente a noção de PCORD (Coelho de Souza, 2018), com o intuito de demonstrar a similaridade 
entres os conjuntos utilizados, bem como sua evolução dentro da obra por meio deste aspecto.

7. Sobre a noção PCORD: definição, histórico e implicações

Em seu artigo Harmonic Perception and Voice Leading Spaces of Set Classes Related by Unordered 

Interval Classes (2018), Rodolfo Coelho de Souza expõe uma ferramenta para análise de Classes de 
Intervalos Não-Ordenados que se denomina PCORD. O artigo relacionado mostrou aplicabilidade 
neste trabalho por tratar da Percepção Harmônica destes conjuntos, além de apresentar uma rede de 
transformações em Espaços Parcimoniosos de Classes de Conjunto. 
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Figura 10 – Garcia, Continuo em Mi: organização formal por sinais intervalares.

O PCORD pode ser definido como uma forma primária da cadeia de intervalos das classes de 
conjuntos Forte, de modo que relações entre essas classes revelam similaridades estruturais entre 
diferentes classes de conjuntos. Além disso, pode-se traçar aspectos de semelhanças, medidas através 
do conteúdo de tricordes. As relações PCORD ganham certa relevância também pelo fato de 
serem similares às relações Z, porém mais abrangentes, possibilitando seu uso como uma ferramenta 
composicional para engendrar direcionalidade harmônica em progressões atonais (Coelho de Souza, 
2018, p. 47).
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Apenas para efeito de melhor compreensão da noção PCORD, utilizo do mesmo exemplo 
apresentado pelo autor em seu artigo:

Para um conjunto A = {E∫, D, F#, A, G} = {3, 2, 6, 9, 7}. 

Examinando a distância intervalar entres os componentes deste CCA,  
temos: [[1 4 3 2]]. 

Tal qual definido por Soderberg (1995, p. 80), essa "ordenação circular compacta" define a relação 
CORD. Essa relação CORD determina uma "ordem normal" dos intervalos de um conjunto em relação 
aos componentes, apresentando diálogos com trabalhos anteriores, como à "sucessão de intervalos" de 
Robert Morris (1987), a "ordem interválica" de Howard Hanson (1960), como também com o próprio 
vetor intervalar definido e aplicado por Allen Forte (1973). 

Contudo, percebe-se que a sucessão de intervalos da forma primária de um conjunto não coincide, 
necessariamente, com a sucessão de intervalos do conjunto original definido pelo CORD. Portanto, 
PCORDs são formadas pelas sequências de intervalos não ordenadas das classes de conjuntos. Todas 
as classes definidas, cuja forma primária pode ser gerada pela reordenação dos intervalos de um vetor 
PCORD, pertencem à mesma classe PCORD. Logo, o PCORD pode ser considerado uma classe e um 
vetor. Para efeito de elucidação, comparando as aplicações CORD e PCORD com o exemplo inicial 
temos: 

Para um conjunto  (A) = {E∫, D, F#, A, G} = {3, 2, 6, 9, 7}.  
    Normal = [2,3,6,7,9] Primária = (01457)  
    Vetor Intervalar = Œ212221� 
 
Temos:  CORD (A) = [[1 3 1 2]]  e  PCORD (A) = ((1123)).6

Como desenvolvido por Coelho de Souza, os valores PCORD permitiram a criação de uma 
“taxonomia geral de relações de CCA x PCORD, relacionando todas as 66 PCORDs com as 208 
classes de conjuntos (para cardinalidades 3 a 9)”. A partir dessa taxonomia, permitiu-se também validar 
encaminhamento de vozes de maneira parcimoniosa entre classes de altura definidas em espaços 
PCORD (Coelho de Souza, 2018, p. 54).

8. Da catalogação de conjuntos: desdobramentos teóricos 

Ciente da complexa trama teórica de aplicação analítica, foram realizados alguns passos metodológicos, 
possibilitando a comparação entre CCAs PCORD na Teoria de Conjuntos. O primeiro passo foi a 
catalogação de todos os CCAs presentes na obra, de maneira a visualizar sua recorrência de conjuntos 
(Tabelas 1a e 1b). Considerou-se conjuntos de cardinalidade 3 a 7, anotando também, de forma 
ordenada: a) Número Forte; b) Conjunto; c) Forma Primária; d) Transposição; e) Vetor Intervalar ; f) 
Relação PCORD.

6  A relação CORD será demarcada por colchetes duplos e a relação PCORD por parênteses duplos.
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Tabela 1a – Garcia, Continuo em Mi: sumário de catalogação da ocorrência de CCAs. a) Número 
Forte; b) Conjunto; c) Forma Primária; d) Transposição; e) Vetor Intervalar ; f) Relação PCORD.

a b c d e f

3-2 {4,6,7} (013) T7I Œ111000� ((12))

3-7A {11,1,4} (025) T11 Œ011010� ((23))

3-7A {11,1,4} (025) T11 Œ011010� ((23))

3-7A {11,1,4} (025) T4I Œ011010� ((23))

3-7A {2,4,7} (025) T2 Œ011010� ((23))

3-7B {1,4,6} (035) T6I Œ011010� ((23))

3-9 {9,11,4} (027) T9 Œ010020� ((25))

3-12 {0,4,8} (048) Œ000300� ((44))

4-10 {4,6,7,9} (0235) T4 Œ122010� ((122))

4-13 {10,11,1,4} (0136) T10 Œ112011� ((123))

4-14 {9,11,0,4} (0237) T9 Œ111120� ((124))

4-20 {1,2,6,9} (0158) T1 Œ101220� ((134))

4-22A {4,6,8,11} (0247) T4 Œ021120� ((223))

4-22B {11,2,4,6} (0357) T11 Œ021120� ((223))

4-22B {4,7,9,11} (0357) T3I Œ021120� ((223))

4-22B {4,7,9,11} (0357) T4 Œ021120� ((223))

4-23 {1,3,6,8} (0257) T1 Œ021030� ((223))

4-23 {1,3,6,8} (0257) T1 Œ021030� ((223))

4-23 {1,3,6,8} (0257) T1 Œ021030� ((223))

4-23 {2,4,7,9} (0257) T2 Œ021030� ((223))

4-23 {2,4,7,9} (0257) T2 Œ021030� ((223))

4-23 {4,6,9,11} (0257) T4 Œ021030� ((223))

4-23 {6,8,11,1} (0257) T6 Œ021030� ((223))

4-23 {9,11,2,4} (0257) T9 Œ021030� ((223))

4-23 {9,11,2,4} (0257) T9 Œ021030� ((223))

4-24 {11,1,3,7} (0248) T3I Œ020301� ((224))

4-24 {8,10,0,4} (0248) T8 Œ020301� ((224))

4-24 {8,10,0,4} (0248) T8I Œ020301� ((224))

4-26 {4,7,9,0} (0358) T4 Œ012120� ((233))

4-26 {4,7,9,0} (0358) T4 Œ012120� ((233))

4-26 {4,7,9,0} (0358) T4 Œ012120� ((233))

4-26 {8,11,1,4} (0358) T8 Œ012120� ((233))

4-26 {8,11,1,4} (0358) T8 Œ012120� ((233))
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Tabela 1b – Garcia, Continuo em Mi: sumário de catalogação da ocorrência de CCAs (cont.). a) 
Número Forte; b) Conjunto; c) Forma Primária; d) Transposição; e) Vetor Intervalar ; f) Relação 

PCORD.

a b c d e f

4-26 {8,11,1,4} (0358) T8 Œ012120� ((233))

4-27A {11,1,4,7} (0258) T11 Œ012111� ((233))

4-27A {8,10,1,4} (0258) T8 Œ012111� ((233))

4-27B {10,1,4,6} (0368) T6I Œ012111� ((233))

4-27B {11,2,5,7} (0368) T11 Œ012111� ((233))

5-25 {4,6,7,9,0} (02358) T4 Œ123121� ((1223))

5-25 {4,6,7,9,0} (02358) T4 Œ123121� ((1223))

5-27 {1,4,6,8,9} (01358) T9I Œ122230� ((1223))

5-27 {1,4,6,8,9} (01358) T9I Œ122230� ((1223))

5-27 {1,4,6,8,9} (01358) T9I Œ122230� ((1223))

5-27 {4,7,9,11,0} (01358) Œ122230� ((1223))

5-27 {4,7,9,11,0} (01358) T0I Œ122230� ((1223))

5-27 {6,9,11,1,2} (01358) T2I Œ122230� ((1223))

5-28B {6,8,11,0,2} (02568) T2I Œ122212� ((1223))

5-29 {11,1,4,6,7} (01368) Œ122131� ((1223))

5-29 {11,1,4,6,7} (01368) T71 Œ122131� ((1223))

5-35 {2,4,6,9,11} (02479) T2 Œ032140� ((2223))

5-35 {4,6,8,11,1} (02479) T4 Œ032140� ((2223))

5-35 {4,6,8,11,1} (02479) T4 Œ032140� ((2223))

5-35 {7,9,11,2,4} (02479) Œ032140� ((2223))

5-35 {7,9,11,2,4} (02479) T7 Œ032140� ((2223))

5-35 {7,9,11,2,4} (02479) T7 Œ032140� ((2223))

5-35 {7,9,11,2,4} (02479) T7 Œ032140� ((2223))

5-35 {9,11,1,4,6} (02479) T9 Œ032140� ((2223))

5-Z37 {8,11,0,1,4} (03458) Œ212320� ((1133))

6-22 {4,6,8,10,11,0} (012468) Œ241422� ((11222))

6-32 {6,8,10,11,1,3} (024579) T6 Œ143250� ((12222))

6-33A {6,8,9,11,1,3} (023579) T6 Œ143241� ((12222))

7-16 {7,8,10,11,0,1,4} (0123569) Œ435432� ((111123))

7-19 {5,6,7,8,11,1,2} (0123679) Œ434343� ((111123))

7-25 {4,6,7,9,10,11,1} (0234679) Œ345342� ((111222))

7-32 {10,11,1,3,4,6,7} (0134689) Œ335442� ((111222))

7-24 {10,11,1,2,4,6,8} (013468A) Œ254442� ((112222))
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Após essa primeira catalogação, relacionou-se todos os conjuntos obtidos, de acordo com seu valor 
respectivo de PCORD. Em uma tabela (Tabela 2), alinhou-se aqueles que possuem mesma cardinalidade 
e, da esquerda para a direita, verifica-se o grau de proximidade, o grau de encaminhamento parcimonioso, 
bem como a rugosidade intervalar do valor PCORD.

Seguindo as fases de catalogação, classificou-se (Tabela 3) cada um dos valores PCORD, de acordo 
com seu conteúdo harmônico, em tricordes componentes: seu DNA-PCORD. Em outras palavras, a 
partir de seus subconjuntos tricordais, definiu-se identidades intervalares de cada conjunto PCORD. 
Essa prática dialoga muito com a classificação de Gêneros realizado por Forte. Tal como explicado pelo 
autor:

A natureza especial dos tricordes pode ser verificada da relação entre PCORDs 
e set classes. Já apontamos que, com relação à PCORD, os tricordes são únicos. 
Um tricorde não tem uma relação estrutural Z ou PCORD com qualquer 
outro tricorde. (...) Portanto, nossa observação reforça a premissa de bloco de 
construção de gêneros de Forte (Coelho de Souza, 2018, p. 75).

Por fim, uma última tipificação foi realizada para verificar a parcimônia entre classes definidas em 
Espaços PCORD. Uma teoria de parcimônia no encaminhamento de vozes para classes PCORD produz 
algumas diferenças interessantes da visão derivada das classes definidas. No gráfico (Figura 12), em cada 
linha verifica-se que a soma dos intervalos de cada PCORD é a mesma, de maneira que conjuntos 
com cardinalidades diferentes podem ser comparados. Por outro lado, movimentando-se pelas colunas, 
eleva-se o grau de rugosidade intervalar do conteúdo PCORD. Retângulos em negrito expressam que 
o PCORD incluído pode gerar outros conjuntos parcimoniosos por permutação interna de elementos. 
Atentamos ao fato desse exemplo estender a bibliografia vigente, constituindo um recurso original para 
esta teoria.

 Tabela 2 – Garcia, Continuo em Mi:  tabela de catalogação da ocorrência de CCA em termos de 
PCORD.

((PCORD)) 
PC-SET 

(NORMAL)

((122)) 
4-10 

(0235)

((123)) 
4-13 

(0235)

((223)) 
4-14 

(0235)

((134)) 
4-20 

(0235)

((223)) 
4-22 

(0235)

((223)) 
4-23 

(0235)

((224)) 
4-24 

(0235)

((233)) 
4-26 

(0235)

((233)) 
4-27 

(0235)

((1223)) 
5-25 

(0235)

((1223)) 
5-27 

(0235)

((1223)) 
5-28 

(0235)

((1223)) 
5-29 

(0235)

((2223)) 
5-35 

(0235)

((1133)) 
5-z37 
(0235)

((11222)) 
6-22 

(012468)

((12222)) 
6-32 

(024579)

((12222)) 
6-33 

(023579)
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Tabela 3 – Garcia, Continuo em Mi:  tabela de verificação harmônica do conteúdo tricordal PCORD e 
CCA.

v Type

Set- Class

Chro Oct Hex 
Oct

Hex Aton WT 4ths 

Oct
WT 
Oct

4ths Dim M/m Aum

PCORD ((11)) ((12)) ((13)) ((14)) ((15)) ((22)) ((23)) ((24)) ((25)) ((33)) ((34)) ((44))

((122))
(0235) 4-10 
Seg. Octa.

- 2 - - - - 2 - - - - -

((123)) (0136) 4-13 - 1 - - 1 - 1 - - 1 - -

((124)) (0237) 4-14 - 1 - 1 - - - - 1 - 1 -

((223))
(0247) 4-22 
Fourths

- - - - - 1 1 - 1 - 1 -

(0257) 4-23 
Fourths

- - - - - - 2 - 2 - - -

((134)) (0158) 4-20 - - - 2 - - - - - - 2 -

((224))
(0258) 4-24 
whole-tone

- - - - - 1 - 2 - - - 1

((233))
(0358) 4-26 
m7

- - - - - - 2 - - - 2 -

(0258) 4-27 
Half. dim 7th

- - - - - - 1 1 - 1 1 -

((1133)) (03458) 5-z37 1 - 2 2 - - 2 - - - 2 1

((1223)) (01358) 5-27 - 1 - 2 - 1 2 - 1 - 3 -

(01368) 5-29 - 1 - 1 1 - 2 1 2 1 1 -

(02358) 5-25 - 2 - - 1 - 3 1 - 1 2 -

(02368) 5-28 - 1 1 - 1 - 1 4 - 1 1 -

((2223)) (02479) 5-35 - - - - - 1 4 - 3 - 2 -

((11222)) (012468) 6-22 1 1 1 2 2 3 1 6 1 - 1 1

((12222)) (023579) 6-33 - 2 - 1 1 2 5 2 3 1 3 -

(024579) 6-32 - 2 - 2 - 2 6 - 4 - 4 -

((111123)) (013468A) 7-16 2 4 5 4 3 1 4 3 - 4 4 1

(0123679) 7-19 2 3 3 4 6 - 3 5 2 4 3 -

((111222)) (013468A) 7-32 - 4 2 2 2 3 6 6 3 2 4 1

(0234679) 7-25 1 4 4 2 3 2 5 3 3 4 4 -

((112222)) (013468A) 7-34 - 4 2 2 2 3 6 6 3 2 4 1

7 33 20 27 23 20 59 40 29 22 45 6

º
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((11))
3-1(012)

((12))
3-2(013)

((13))
3-3(014)

((14))
3-4(015)

((15))
3-5(016)

((22))
3-6(024)

((23))
3-7(025)

((24))
3-8(026)

((25))
3-9(027)

((33))
3-10(036)

((25))
3-9(027)

((115))
4-6(0127)
4-9 (0167)

((114))
4-5(0126)
4-8(0156)

((113))
4-4(0125)
4-7(0145)

((112))
4-2(0124)
4-3(0134)

((111))
4-1(0123)

((124))
4-z29(0137)
4-14(0237)
4-16 (0157)

((123))
4-13(0136)
4-z15(0146)
4-12 (0236)

((122))
4-11(0135)
4-10(0235)

((133))
4-18(0147)
4-17(0347)

((223))
4-22(0247)
4-23(0257)

((222))
4-21(0246)

((134))
4-19(0148)
4-20(0158)

((224))
4-24(0248)
4-25(0268)

((233))
4-27(0258)
4-26(0358)

((25))
3-9(027)

Figura 11 – Garcia, Continuo em Mi: exemplo gráfico do espaço de encaminhamento de vozes 
parcimonioso para conjuntos ocorrentes de cardinalidade 3 e 4.
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9. Sucessão harmônica dos conjuntos: excertos

Após todo o trabalho inicial análitico voltado à catalogação, passou-se a aplicar os dados para 
verificação dos resultados obtidos. Para essa elucidação, utilizamos duas seções da obra: a Seção I 
(inicial) e a Seção IV (final).

9.1. Sucessão harmônica: Seção I (c. 1-18)

A partir deste primeiro excerto, pode-se observar a ocorrência de quatro conjuntos: 4-23; 5-28; 6-32; 
6-33 (Figura 12 e 13). O conjunto 4-23 (0257), catalogado como um tetracorde quartal, é subconjunto 
de 6-32 (024579) e de 6-33 (023579), referenciados como hexacordes diatônicos.7

4-23
{1,3,6,8}
(0257) T1
⟨021030⟩
((223))

6-32
{6,8,10,11,1,3}
(024579) T6
⟨143250⟩
((12222))

4-23
{1,3,6,8}
(0257) T1
⟨021030⟩
((223))

6-33A
{6,8,9,11,1,3}
(023579) T6
⟨143241⟩
((12222))

5-28B
{6,8,11,0,2}
(02568) T2I
⟨122212⟩
((1223))

4-23
{1,3,6,8}
(0257) TI
⟨021030⟩
((223))

PC-SET
{PITCH}

(NORMAL) T
⟨IC⟩

((PCORD))

Padrão

 Figura 12 – Garcia, Continuo em Mi: análise de conjuntos obtidos no excerto da Seção I (c. 1-8).

 

((223))
4-23

(0257)

((12222))
6-32

(024579)

((1223))
5-28

(02568)

((223))
4-23

(0257)

((12222))
6-33

(023579)

((223))
4-23

(0257)

Figura13 – Garcia, Continuo em Mi: sucessão harmônica dos conjuntos aplicada no excerto da Seção I 
(c. 1-8).

O processo de Adição (ver Figura 4) está expresso nos três primeiros quadros da Figura 12, ou seja, 
há uma mudança na cardinalidade (de 4-23 para 6-32 e de volta à 4-23) por consequência da inclusão 

7  A referência do conjunto está em congruência com a catalogação de Elliott Carter (1960-1967), que apresenta uma lista 
numerada de CCA, ou "acordes", para seu próprio uso (Carter, 2002).
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e posterior exclusão de alturas nas extremidades do tetracorde. Já o processo de Deslocamento 
é mostrado pela sucessiva contração, em que os três fatores do conjunto (023579) se contraem, 
formando um conjunto mais denso (02568), ou seja, 3-7-9 se deslocam para 2-6-8. Em seguida, o 
conjunto (02568) contrae-se, formando (0257), ou seja, as classes de altura 6-8 convergem para 7. 
Forma-se, assim, um arco conduzido pela densidade textural.

Todos são superconjuntos de 3-7 (025), logo pode-se dizer que possuem um DNA tricordal de 
origem comum (o que será extrapolado adiante, na análise de gênero destes conjuntos), porém, 
engenhosa e/ou intuitivamente, a compositora não emprega este tricorde na peça. Digna de menção 
é a ocorrência do conjunto 5-28 (02568), que esboça o início de uma escala octatônica (referenciada 
genericamente pelo conjunto 8-28 de Forte).

Analisando a passagem através do Espaço PCORD de parcimônia, obtém-se outros dados 
metodológicos que servem como exemplo de uma ferramenta composicional (Figura 15). Todos 
os conjuntos nesta sessão apresentam o tricorde 3-7 (025) em seu DNA. Todos os conjuntos por 
permutação interna PCORD, podem gerar novos CCA - pares. A mudança entre as classes PCORD 
se dão sobre PCORDs com soma 7, 8 e 9 e estão relacionados com o aumento na rugosidade de 
batimentos no bloco harmônico.

 Figura15 – Garcia, Continuo em Mi: trajetória do encaminhamento harmônico do excerto citado. As 
linhas 1, 2, 3 e 4 indicam processos semelhantes.
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((223))
4-23

(0257)

((12222))
6-32

(024579)

((1223))
5-28

(02568)

((223))
4-23

(0257)

((12222))
6-33

(023579)

((223))
4-23

(0257)

1
2

3
4

5

Legenda

4/4
DNA comum a todos CCA

[4ths Oct]

3/4
DNA comum em trios
[Oct]: 5-28, 6-33, 6-32
[4ths]: 4-23, 6-33, 6-32

2/4
DNA comum em duplas

[Hex] [Aton]
[WT ocs] [Dim] [M/m]

2-28 e 6-33

 Figura 16 – Garcia, Continuo em Mi: tabela análitica para relação entre CCAs e seus respectivos 
“gêneros” (DNA tricorde). As linhas indicadas por setas cinza claro indica os conjuntos que compõem 
os compassos 1-8, utilizados nos exemplos anteriores. Já as colunas indicadas por setas em preto, cinza 

escuro e branco referem-se à variação de presença do DNA.
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No mesmo exemplo, podemos citar como parâmetros de modelização: a) o fato de os blocos de 
conjuntos manterem-se nos PCORDs que, por permutação interna, podem gerar novos CCAs; b) As 
mudanças são realizadas entre linhas de soma PCORD adjacentes, nunca permanecem horizontais e sim 
diagonais. Como dito, esse movimento está relacionado à rugosidade intervalar do conjunto, aumentando 
os batimentos percebidos. Por exemplo, acompanhando a Figura 15, a trajetória 1 (destacada pela cor 
azul clara) é do valor PCORD ((223)) de soma 7 para o PCORD ((12222)) de soma 9, aumentando a 
densidade de batimentos.

Não ocorrem nessa passagem encaminhamentos horizontais, ou seja, de somas iguais. Esse tipo de 
encaminhamento provoca rugosidades mais discrepantes que, por conta de sua formação intervalar 
distinta, guiam a escuta do excerto, tal qual discutido na primeira parte do trabalho por outra abordagem.

Em última instância, a análise destes conjuntos pelo parentesco de tricordes permite elucubrações 
teóricas e composicionais (Figura 16). No caso deste excerto, pode-se perceber que todos os conjuntos 
observados possuem alto grau de similaridade de componentes intervalares, de modo que o “gênero”, 
parafraseando Forte, mais presente nestes é o Quartal-Octatônico, referente ao PCORD tricordal 
((23)), que está presente em todos os conjuntos.

9.2. Sucessão harmônica: seção IV (c. 62-99)

Embora a Seção I tenha uma textura predominantemente polifônica e a Seção IV, homofônica acordal 
homorrítmica, esta última é apresentada durante a análise como sendo uma seção de recapitulação de 
processos, uma vez que pode-se validar essa afirmação ao se verificar a análise de seus conjuntos (Figura 
17). Tal qual na primeira seção, esta última mantém as mesmas trajetórias de encaminhamento sobre 
mudança através dos níveis de soma PCORD 7, 8 e 9, anteriormente exposto como sendo o que está 
atrelado a sensação de batimentos e densidade intervalar. Também apresenta conjuntos em que se 
mantém o tricorde (025) contido na forma primária de todas as CCAs. Além disso, todos os conjuntos, 
por permutação interna PCORD, podem gerar novas CCAs.

Destaca-se especialmente o conjunto 5-27, que adquire a função de um “conjunto-pivô” no Espaço 
PCORD de encaminhamento, tendo em vista que permite o encaminhamento parcimonioso a todos 
os demais conjuntos da seção. Além disso, é o único alcançado de maneira horizontal na trajetória de 
desenvolvimento, sendo um superconjunto do conjunto originário 4-20 (0158), fato esse evidente pelo 
processo de adição realizado na composição.

A pouca discrepância na sensação auditiva de batimentos dessa seção é notável nos momentos em 
que a trajetória no gráfico é alongada (Figura 18). Ainda pode-se observar, nos quadros alinhados ao alto, 
o processo de transformação de conjuntos: (0358) transforma-se em (0158) através do deslocamento 
de 3 para 1, (0158) expande-se para (01358) através do processo de adição da altura 3 e assim por 
diante.
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4-26
{8,11,1,4}
(0358) T8
⟨012120⟩
((223))

4-20
{1,2,6,9}
(0158) T1
⟨101220⟩
((134))

5-27
{6,9,11,1,2}
(01358) T2I
⟨122230⟩
((1223))

5-35
{4,6,8,11,1}
(02479) T4
⟨032140⟩
((2223))

5-35
{9,11,1,4,6}
(02479) T9
⟨032140⟩
((2223))

5-35
{4,6,8,11,1}
(02479) T4
⟨032140⟩
((2223))

5-27
{4,7,9,11,0}
(01358) T0I
⟨122230⟩
((1223))

5-35
{2,4,6,9,11}
(02479) T2
⟨032140⟩
((2223))

4-23
{9,11,2,4}
(0257) T9
⟨021030⟩
((223))

4-23
{9,11,2,4}
(0257) T9
⟨021030⟩
((223))

4-23
{2,4,7,9}
(0257) T2
⟨021030⟩
((223))

4-23
{2,4,7,9}
(0257) T2
⟨021030⟩
((223))

3-7A
{11,2,4}
(025) T4I
⟨011010⟩
((23))

 Figura 17 – Garcia, Continuo em Mi: análise da articulação harmônica do "conjunto pivô" 5-27 no 
excerto reduzido da Seção IV (c. 62-99).
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 Figura 18 – Garcia, Continuo em Mi:  trajetória do encaminhamento harmônico do excerto reduzido 
da Seção IV (c. 62-99).

10. Conclusões

O Contínuo em Mi de Denise Garcia é um exemplo representativo da releitura do estilo meccanico, 
na qual as rápidas ações físicas do instrumentista se desdobram gradualmente, criando um continuum 
musical orgânico. No presente artigo, os processos baseados em princípios como sinais intervalares, fluxo 

auditivo e análise textural paramétrica demonstram como a percepção musical, para além da notação, 
pode desempenhar um papel direto na análise, fornecendo meios para outra compreensão da estrutura 
musical. Além disso, a integração de perspectivas perceptuais e musicológicas na metodologia analítica 
musical contemporânea enriquece não apenas nossa compreensão da estrutura musical, mas também 
fornece uma estrutura mais ampla e mais "científica" para a análise musical, que pode levar a várias 
aplicações práticas pedagógicas, composicionais, computacionais e assim por diante.

Além destas implicações, o trabalho também aponta como próximos passos uma modelização 
efetiva de encaminhamento de vozes e similaridade, através da análise do parâmetro PCORD e de sua 
aplicação em meio computacional. Ou seja, prevê-se, através da análise, uma modelização do processo 
composicional que, derivado da noção de conjuntos com identidade PCORD, possibilita a construção 
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de caminhos composicionais baseada na similaridade de conjuntos, bem como no encaminhamento 
parcimonioso entre estes.  A interlocução entre sinais intervalares e PCORD’s evoca preceitos 
perceptivos ligados à boa condução harmônica, discursiva e orgânica, de uma obra musical.
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