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Teorias analíticas sobre
a textura musical no Brasil

Pauxy Gentil-Nunes

1.  Introdução
O conceito de textura foi desenvolvido gradualmente, no âmbito da música de 
concerto, durante o Século XX. Nesse período, dois grandes troncos de uso da 
palavra foram articulados (Fessel 2007).

O primeiro advém da crítica musical inglesa do início do século, quando os 
compositores Charles Hubert Parry (1911) e George Dyson (1923) passaram a usar 
a metáfora trama para descrever obras com harmonias inovadoras, onde a relação 
entre componentes gestuais estaria mais evidente. A noção de textura é vista como 
estilo de escritura, envolvendo as categorias clássicas – polifonia, homofonia, entre 
outros, onde o conceito de linha é caracterizado como elemento fundamental. Fessel 
(op. cit., p. 7) critica esta visão, principalmente com relação à identificação “acrítica” 
da linha com partes vocais ou instrumentais implicadas na trama.

O segundo tronco foi introduzido por György Ligeti (1960) e Helmut Lachenmann 
(1970) no âmbito da Escola de Darmstadt, com a consideração da trama como 
estrutura (Struktur) e a textura (Textur) como a resultante sonora das relações 
estruturais, mais abrangente, homogênea e menos articulada, sujeita a uma análise 
menos quantitativa, e, portanto, de viés mais estésico. Gianmario Borio (1993) 
denuncia o caráter organicista desta divisão, e indica como projeto uma dissolução 
de limites entre os campos e a caracterização da textura como “conceito geral dos 
materiais musicais”. 

Essa é justamente a direção para a qual a pesquisa no Brasil se dirige no momento.

2.  Pesquisa em textura musical no Brasil
O presente trabalho constitui um levantamento preliminar, sem a pretensão de 
ser exaustivo; tenta, apenas, entender a distribuição dos principais conteúdos nas 
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regiões do país e fazer uma análise superficial (horizontal) dos trabalhos. Para isso, foi 
construído um eixo principal, considerando três repositórios básicos – a tabela conta, 
para esse trabalho, com 64 entradas e fica disponível em endereço eletrônico, caso 
haja interesse em consulta mais detalhada (Gentil-Nunes 2017):

1) Banco de teses e dissertações da CAPES, 200 primeiras entradas da pesquisa 
pelo termo textura no título ou em palavras-chave.

2) Anais da ANPPOM dos últimos 10 anos (período 2006 a 2016); neste item, 
verificamos que a grande maioria dos artigos citam a palavra textura com 
significados diversos e chave informal (por exemplo, como sinônimo de seção 
ou timbre); boa parte dos trabalhos usa também o conceito de textura como 
ferramenta para aplicação em análise de obras ou composições autorais. Foram 
considerados no presente trabalho apenas as entradas que assumem a textura 
como assunto principal.

3) Publicações nas revistas Musica Hodie, Per Musi e Opus.

A este eixo, foram adicionados alguns trabalhos isolados, porém fundamentadores 
do campo: o artigo de Silvio Ferraz publicado nos Cadernos de Estudo (1990), 
possivelmente o primeiro artigo brasileiro específico sobre textura; os artigos 
precursores da Estética da Sonoridade, de Didier Guigue (2005, por exemplo; ver 
adiante); o artigo de Gentil-Nunes e Carvalho (2003) que funda a Análise Particional 
e os softwares diretamente relacionados às teorias analíticas (SOAL, TexturalCalc, 
Parsemat, Partitions, Operadores Particionais – ver Figura 1, em negrito).

Os dois troncos de estudo da textura (textura-trama e textura-sonoridade) 
manifestam-se no Brasil, principalmente a partir da década de 1990.

O trabalho acadêmico mais antigo no eixo pesquisado é a dissertação de Mestrado 
de Marcos Vieira Lucas (1995), intitulada Textura na música do Século XX, orientado 
por Ricardo Tacuchian. No trabalho, Lucas concentra-se na textura-trama, citando, no 
entanto, a textura-sonoridade em uma única subseção, de maneira complementar. Um 
outro trabalho individual, publicado na mesma época foi a dissertação As formações 
não-usuais na música de câmara brasileira, de Elaine Thomazi (1997), focada na 
observação da textura-sonoridade sob a ótica da fenomenologia, com orientação de 
Vanda Bellard Freire. Ambos os trabalhos se desenvolveram na UFRJ.

A partir de 1999, e principalmente a partir de 2003, o número de trabalhos sobre 
textura multiplica-se, sendo possível apontar três núcleos principais onde os trabalhos 
se concentram, que coincidem com os grupos de pesquisa dedicados:

1) A própria UFRJ, com a influência marcada da compositora e orientadora Marisa 
Rezende e, mais tarde, com o trabalho do Grupo MusMat (MusMat 2017), 
envolvendo o presente autor e alguns orientandos (foram encontrados 26 
trabalhos).

2) UFPB, com trabalho do grupo Mus3, organizados principalmente por Didier 
Guigue e José Orlando Alves (13).

3) UNICAMP, com trabalhos orientados ou produzidos por Jônatas Manzolli, 
dentro do NICS – Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora (7 trabalhos).

Além desses núcleos, alguns centros também se apresentam com trabalhos isolados:

4) UNIRIO, trabalhos orientados por Carole Gubernikoff (5). Dentre eles, 
destaca-se a tese de Caio Senna (2006), que tem sido bastante citada por 
sua abordagem original e aplicada. No momento, há um desenvolvimento de 
pesquisa em textura de Alexandre Schubert (1999), no Doutorado, orientado 
por Marcos Lucas.

5) USP (4) e UNESP (1), com trabalhos escritos ou orientados por Adriana Lopes 
e Silvio Ferraz (5).

6) UDESC, trabalhos orientados por Guilherme Sauerbronn (3).

7) UFBA, trabalho orientado por Paulo Costa Lima (1).

Há uma clara articulação de colaboradores entre UFRJ e UNIRIO (propiciada 
não só pela proximidade geográfica, mas também pela interação pessoal entre 
pesquisadores, no sentido de compartilhar orientadores, orientandos e material de 
pesquisa). No momento, há também a crescente interação entre o grupo Mus3 e 
o NICS, assim como entre o grupo Mus3 e o MusMat, com publicação de artigos e 
softwares com elementos comuns a pesquisas desenvolvidas em diferentes centros.

3.  Teorias analíticas sobre textura no Brasil
São abordadas, superficialmente, as vertentes analíticas que estão sendo desenvolvidas 
nos grupos Mus3, MusMat e NICS, bem como seus desdobramentos.

No grupo Mus3, as duas linhas que se desenvolvem serão chamadas aqui de Estética 
da Sonoridade (doravante, ES), cobrindo a pesquisa de Guigue (2005, 2011, 2014) e 
o Planejamento Textural, referindo-se ao trabalho de José Orlando Alves (2006, 2016; 
Grisi & Alves 2012, 2013; Dantas & Alves 2015; Moraes & Alves 2015;  2016).

Estética da Sonoridade é título do livro de Didier Guigue (2011), que constitui uma 
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das mais importantes publicações em análise musical no país. A teoria é construída a 
partir do conceito de Unidade Sonora Composta (doravante, USC), ou simplesmente, 
sonoridade – ou seja, o elemento mínimo, porém complexo, estruturador da trama 
musical, alternativo à nota. A ideia é menos construída do que constatada em uma 
tradição que remonta a Rameau e se concretiza, na era moderna, em Debussy.

Guigue, no entanto, toma a escrita como “lugar de invenção da sonoridade”, o 
que coloca seu trabalho em uma posição interessante com relação à dicotomia 
apresentada no início do presente trabalho entre escritura e recepção – ou seja, 
justamente na posição de meio-termo entre as “texturas” propostas no início do 
presente trabalho (trama x sonoridade). 

A observação das qualidades (componentes, de ordem morfológica ou cinética) das 
sonoridades é focada na listagem de caráter exaustivo dos parâmetros constituintes 
das USCs. Esta constitui uma listagem de métricas, algumas derivadas de trabalhos 
teóricos, como Wallace Berry (1976; por exemplo, a densidade-compressão) e outras 
definidas no âmbito da própria teoria da sonoridade (densidade acrônica, distribuição 
acrônica, harmonicidade, sonância, por exemplo; op. cit., p. 383-392). 

Um enfoque metodológico importante da teoria das USCs é o estabelecimento 
da complexidade relativa. A própria USC torna-se uma referência para a avaliação 
dos componentes de sub ou superunidades, criando assim um sistema de relações 
hierarquizado ou contextualizado, mais próximo de uma percepção informada (no 
sentido musical) da unidade sonora.

Figura 1: Exemplo de evolução de dois componentes da 
sonoridade da primeira parte de La Cathédrale engloutie,         

de Debussy (Guigue 2011, 54)

O conjunto de componentes usados na ES também é aproveitado no ambiente 
OpenMusic, constituindo o patch SOAL (Sonic Object Analysis Library – Guigue 2005), 
destinado a calcular as relações sonoras de uma unidade sonora composta, a partir, 
até o momento, de um arquivo MIDI.

Em 2015, Guigue incluiu no SOAL módulos relativos aos índices de dispersão e 
aglomeração (conceitos da Análise Particional, ver adiante) como descritores adicionais 
das USCs, o que transparece a colaboração em curso, no momento, entre os grupos 
Mus3 e MusMat.

O Planejamento Textural é pesquisa desenvolvida por José Orlando Alves (2005, 
2006, 2016) voltada para a aplicação no processo composicional, mais especificamente 
na preparação e distribuição de materiais. Seu ponto de partida é o uso de matrizes 
para definir modos de organização das alturas e da textura, sob o ponto de vista da 
teoria de Wallace Berry (1976; ver Alves 2005).

Em sua tese de doutorado (2005), orientada por Jônatas Manzolli (NICS - 
UNICAMP), Alves apresentou os resultados da aplicação de seu trabalho na forma 
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de duas obras, chamadas Disposições Texturais e Invariâncias, ambas para piano solo. 
A primeira, principalmente, constitui-se em uma demonstração artística pioneira da 
possibilidade de organização textural em processo criativo a partir das configurações 
de Berry, e por isso tem lugar especial no presente trabalho.

A partir desse marco, os trabalhos de Alves vêm se desenvolvendo no sentido de 
ampliar esta pesquisa, agregando a suas matrizes alguns parâmetros trazidos tanto 
da análise de USCs quanto do que é chamado de RQT (Relação Qualitativa Textural), 
distribuição ou configurações texturais de Berry. 

Figura 2 – Partes do planejamento macroestrutural da peça 
Variações Texturais I (Alves 2015); número do compasso, 

âmbito (em semitons), densidade absoluta, densidade relativa, 
relação qualitativa textural.

O foco do trabalho é direcionado para o discurso orquestral, resultando em várias 
obras, tanto de Alves quanto de orientandos dele, além de um software (TexturalCalc) 
desenvolvido por Felipe Grisi (2013) em Java, que calcula o nível de complexidade 
textural de cada configuração instrumental da obra, baseada no número de 
componentes reais e sua relação com a densidade-número. 

No grupo MusMat, a pesquisa sobre textura é tematizada principalmente pela 
abordagem chamada de Análise Particional (doravante, AP). Constitui-se através da 
aproximação da Análise Textural de Berry com a Teoria das Partições de Inteiros, 
onde as configurações texturais são lidas através do conceito de partição. Ainda 
que tenha surgido, em um primeiro momento, como pesquisa da textura-trama, 
funcionando como uma ampliação e esgotamento das possibilidades da teoria de 
Berry, a AP revelou-se depois como uma estrutura subliminar de organização de 
vários parâmetros musicais, fora do âmbito da textura em si (Gentil-Nunes 2009). 
No momento, estas ampliações estão sendo investigadas e geram um campo de 
conhecimento autônomo, em expansão (Gentil-Nunes 2012, 2014).

A diferenciação mais importante da AP em relação ao trabalho de Berry é a 
observação da constituição em si das configurações texturais, que se dá, no nível 
poiético, pelas relações binárias – avaliação par a par das relações de colaboração 
e contraposição entre participantes da trama, constituindo assim duas qualidades 
independentes da configuração textural, refletidas nos índices de aglomeração e 
dispersão. A questão da janela de observação, presente em Berry, é resolvida (a AP 
exaure a observação das partições, o que não acontece em Berry – ver Gentil-Nunes 
2006 e 2016).

A relação entre as partições é formalizada em operadores (simples: redimensionamento 
e revariância, e compostos: transferência e concorrência) que constituem uma rede de 
relações, explicitada em um diagrama de Hasse, chamado de Reticulado de Young 
Particional. Um espaço de fase (particiograma) é constituído a partir da plotagem 
das partições em seus índices (a, d). O gráfico temporal da evolução dos índices 
(indexograma) evidencia seções e curvas gestuais das obras analisadas, permitindo 
uma leitura rápida da forma e textura.
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Figura 3: Reticulado de Young Particional: partições com 
seus índices (a, d) e relações de adjacência, de acordo com os 

principais operadores particionais.

No âmbito da AP, foram desenvolvidos os softwares Parsemat, Partitions e 
Operadores Particionais (respectivamente, Gentil-Nunes 2017a, b e Gentil-Nunes & 
Moreira 2017), todos para Windows e Mac OS, produzidos na plataforma Matlab.

Uma série de trabalhos foram desenvolvidos no grupo MusMat em relação à AP. O 
trabalho de Daniel Moreira (2015a, 2016 e Moreira & Gentil-Nunes 2013, 2014 e 2016) 
representa uma grande expansão da AP, na interação com a Teoria dos Contornos, 
constituindo o chamado Contorno Textural. Algumas proposições importantes (como 
o estabelecimento de um algoritmo de ordenamento das partições por complexidade 
textural, independente da densidade-número) permitem a leitura das partições como 
vetores ordenados, em uma visão mais generalizada. Obras diferenciadas podem 
ser comparadas, cada uma dentro de seu próprio âmbito textural, e a produção de 
histogramas transparece a maneira como as partições são organizadas globalmente 
em cada peça. As operações envolvidas foram implementadas em um software 
próprio, chamado Jacquard (Moreira 2015b).

André Codeço (2014, 2015; Codeço & Gentil-Nunes, 2014) propõe a leitura 
de gestos texturais e seu desenvolvimento em obras texturais, usando as partições 
como elementos básicos da construção do discurso e os operadores como seus 
moduladores. Por outro lado, Rafael Fortes (2016) rediscute o Particionamento de 
Eventos (Gentil-Nunes 2009) para propor alternativamente o particionamento por 
Unidades Musicais Sistêmicas, uma maneira de aplicar a AP à análise de peças texturais, 
organizadas por unidades gestuais complexas.

Figura 4: Contorno Textural da Introdução da Sagração da 
Primavera. Gráfico gerado pelo aplicativo computacional 

Jacquard (Moreira 2015b).

Já o grupo de pesquisa NICS-UNICAMP, liderado por Jônatas Manzolli, desenvolve 
uma linha mais próxima da textura-sonoridade, onde o conteúdo espectral é analisado 
a partir de descritores de áudio (correspondentes aos componentes das USCs de 
Guigue no âmbito do áudio, ou seja, vetores que representam características do sinal 
musical), com foco na orquestração, timbre e percepção. A aplicação no processo 
criativo transparece em vários trabalhos (Simurra & Manzolli 2016, por exemplo), e, 
no momento, há uma colaboração em andamento do NICS com o Mus3, em análise 
da orquestração.
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Figura 5: Levantamento preliminar das pesquisas de texturas 
no país, por cronologia e centros. São incluídas as pesquisas 
sobre textura-trama (linha cheia) e textura-sonoridade (linha 

pontilhada). Interações são indicadas por linhas e softwares são 
indicados em negrito1.

1 A tabela com todas as entradas pode ser conferida em Gentil-Nunes 2017c (trabalho em construção).

4.  Conclusão
Ainda que a textura seja um campo muito valorizado em pesquisas sobre música na 
atualidade, continua, no país e no mundo, surpreendentemente carente de formalização. 
O interesse dos pesquisadores em âmbito nacional reflete uma necessidade de dar a 
esse campo uma feição mais objetiva e compartilhável. Os esforços de coordenação 
das várias vertentes de pesquisa no país estão iniciados, mas em estado preliminar. 
O presente trabalho pretende ser uma modesta contribuição de um campo que 
está em processo de construção e para o qual é necessária a mobilização coletiva de 
pesquisadores no sentido de reunir materiais e reflexões

Referências2

Alves, José Orlando. 2005. Invariâncias e disposições texturais: do planejamento composicional à 
reflexão sobre o processo criativo. Tese de Doutorado. Campinas: UNICAMP.

Alves, José Orlando. 2006. A abordagem paramétrica no planejamento composicional aplicado 
à textura. XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música 
(ANPPOM). Brasília: UNB.

Alves, José Orlando. 2016. As principais características do planejamento textural na composição 
da peça sinfônica Variações Texturais II. XXVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-graduação em Música (ANPPOM). Belo Horizonte: UEMG.

Berry, W. 1976. Structural functions in music. Dover, New York.

Borio, Gianmario. 1993. Überlegungen zu Struktur und Textur. In: Musikalische Avantgarde um 
1960: Entwurf einer Theorie der informellen Musik. Laaber: Laaber, p. 92-101.

Codeço, André. 2014. Movimento de derivação gestual textural a partir de dados da análise 
particional. XXIV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música 
(ANPPOM). São Paulo: UNESP.

Codeço, André & Gentil-Nunes, Pauxy. 2014. Codex Troano: análise particional e principais gestos 
composicionais. XXIV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 
Música (ANPPOM). São Paulo: UNESP.

Codeço, André. 2015. Movimento de derivação gestual textural no I movimento de Códex Troano. 
XXV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM). 
Vitória: UFES. 

Dantas & Alves. 2015. Vetor textural: uma proposta para descrição de eventos texturais. XXV 
Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM). Vitória: 
UFES.

2    A tabela com a lista completa das 64 entradas de trabalhos sobre a textura no país pode ser encontrada em Gentil-
Nunes 2017. A lista de referências restringiu-se apenas aos trabalhos citados neste ensaio.



PARTE III - A PESQUISA ACADÊMICA NO BRASIL E AS TEORIAS ANALÍTICASTEORIA E ANÁLISE MUSICAL EM PERSPECTIVA DIDÁTICA

150 151

Ferraz, Silvio. 1990. Análise e percepção textural: Peça VII, de 10 peças para piano de György Ligeti. 
In: Cadernos de Estudo: Análise Musical, v. 3, p. 68-79. São Paulo: Através. 

Fessel, Pablo. 2007. La doble génesis del concepto de textura musical. Revista Eletrônica de 
Musicologia, v. 9. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral. Disponível em: http://www.rem.
ufpr.br/_REM/REMv11/05/5-Fessel-Textura.pdf

Fortes, Rafael. 2016. Modelagem e particionamento de unidades musicais sistêmicas. Dissertação de 
Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ.

Gentil-Nunes, Pauxy & Carvalho, Alexandre. 2003. Densidade e linearidade na configuração de 
texturas musicais. In: IV Colóquio De Pesquisa do PPGM-UFRJ. Anais..., p. 40-49. Rio de Janeiro: 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Gentil-Nunes, Pauxy & Moreira, Daniel. 2013. Operadores Particionais for Windows. Rio de Janeiro: 
MusMat Research Group, 2014-2017. Disponível em: <http://www.musmat.org/downloads>

Gentil-Nunes, Pauxy. 2006. Parsemas e o método de Fux. In: Revista Pesquisa e Música, v. 1, p. 38-
47. Rio de Janeiro: Conservatório Brasileiro de Música.

______. 2009. Análise Particional: uma mediação entre composição e a Teoria das Partições. Tese 
de Doutorado. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

______. 2012. Particionamento linear: organização e tipologia das estruturas melódicas. In: XXII 
Congresso da Associação Nacional de Pesquisa E Pós-Graduação em Música. Anais..., p. 1760-
1767. João Pessoa: UFPB.

______. 2014. Textura melódica e implementação computacional do Particionamento Linear. In: 
XXIV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Anais... São 
Paulo: UNESP.

______. 2016. Análise Particional e Análise Textural: uma abordagem cognitiva do Particionamento 
Rítmico. 13º. Colóquio de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ. Anais..., 
p. 79-86. Rio de Janeiro: UFRJ. Disponível em https://ppgm.musica.ufrj.br/anais-do-xiii-coloquio-
de-pesquisa-do-ppgm-ufrj-2015/

______. 2017a. Parsemat for Windows. Rio de Janeiro: MusMat Research Group, 2014-2017. 
Disponível em: http://www.musmat.org/downloads

______. 2017b. Partitions for Windows. Rio de Janeiro: MusMat Research Group, 2014-2017. 
Disponível em: http://www.musmat.org/downloads

______. 2017c. Teorias analíticas sobre a textura no Brasil – Tabela de entradas. Disponível em: 
https://padlet.com/pauxygnunes/9ktpknxwrhmf

Guigue, Didier. 1995. A textura como elemento da forma em Amazonas. In: Em Pauta, v. 16, n. 27, 
p. 25-48. Porto Alegre: UFRGS.

______. 2005. SOAL 4.0 - Sonic Object Analysis Library - OpenMusic Tools for analyzing musical 
objects structure (updated 2016-11). Disponível em: https://ufpb.academia.edu/DidierGuigue

______. 2011. Estética da sonoridade. São Paulo: Editora Perspectiva.

______. 2014. Distribuição e partição instrumental nas Variações op. 30 de Webern: breves 
apontamentos. (UFBA, Ed.) I Encontro da Associação Nacional de Teoria e Análise Musical. 
Anais...Salvador: UFBA.

Grisi, Felipe & Alves, José Orlando. 2012. A aplicação da equação logística na determinação da 
densidade textural. XXIII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 
Música (ANPPOM). João Pessoa: UFPB.

______. 2013. O desenvolvimento do aplicativo Texturalcalc a partir da definição de complexidade 
textural. XXIII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música 
(ANPPOM). João Pessoa: UFPB.

Dyson, George. 1923. The texture of modern music. Music & Letters, v. 4, n. 2, p. 107-118; v. 4, n. 
3, p. 203-218; v. 2, n. 4, p. 293-312. 

Lachenmann, Helmut. 1970. Klangtypen der neuen Musik. Zeitschrift für Musiktheorie, v. 1, p. 21-30.

Ligeti, György. 1960. Wandlungen der musikalischen Form. Die Reihe, v. 7, p. 5-17.

Lucas, Marcos. 1995. Textura na música do Século XX. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: 
UFRJ.

Moraes, Pedro Miguel & Alves, José Orlando. 2015. Planejamento da 3º peça do ciclo Dimensões: 
contorno e densidade textural. XXV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
graduação em Música (ANPPOM). Vitória: UFES.

Moreira, Daniel. 2014. Contornos musicais e os operadores particionais: uma ferramenta 
computacional para o planejamento textural. XXIV Congresso da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM). São Paulo: UNESP.

______. 2015a. Perspectivas para a análise textural a partir da mediação entre a teoria dos contornos 
e a análise particional. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ

______. 2015b. Jacquard for Windows. Rio de Janeiro: MusMat Research Group, 2015-2017. 
Disponível em: http://www.musmat.org/downloads

______. 2016. Relações entre textura, performance e superfície musical a partir do contorno 
textural. XXVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música 
(ANPPOM). Belo Horizonte: UEMG.

MusMat. 2017. Site oficial do grupo MusMat. Disponível em: www.musmat.org.

Parry, Charles Hubert. 1911. Texture. In: Style in musical art. Londres: Macmillan, p. 173-206.

Schubert, Alexandre. 1999. “Aura”: uma análise textural. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: 
UFRJ.

Senna, Caio. 2014. Textura musical: forma e metáfora. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: UNIRIO.

Simurra, Eiji & Manzolli, Jônatas. 2016. “o azeite, a lua e o rio”: o segundo diário de bordo de uma 
composição a partir de descritores de áudio. Música Hodie, v. 16, n. 1.

Thomazi, Elaine. 1997. As formações não-usuais na música de câmara brasileira. Dissertação de 
Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ.




