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Resumo: O presente artigo propõe a aplicação da Teoria dos Contornos Musicais aos parâmetros 
texturais, utilizando os conceitos desenvolvidos na Análise Particional de Pauxy Gentil-Nunes (2009). 
Espera-se estabelecer a estruturação da progressão particional tendo como orientação o conceito básico 
da Teoria dos Contornos, utilizando suas ferramentas de manipulação na criação de relações entre 
diferentes movimentos texturais. Como aplicação da proposta, foi feita a análise da Introdução da 
Sagração da Primavera de Igor Stravinsky, buscando relacionar os contornos melódicos do tema do 
fagote, aos contornos dos movimentos texturais. 
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Contornos musicais  
  
 A Teoria dos Contornos Musicais, ou simplesmente Teoria dos Contornos 
(MORRIS, 1987; MARVIN, 1988; CLIFFORD, 1995; SAMPAIO, 2008 e 2012, entre 
outros)constitui importante teoria analítica do século XX. Robert Morris (1993, p. 205) 
considera que o contorno musical é um fator importante para a percepção das alturas, 
pois está associado à capacidade dos ouvintes de apreender alturas distintas, 
relacionando as diferenças apenas a noções como ‘mais aguda’, ‘mais grave’ ou ‘igual’, 
sem que seja necessário perceber as alturas absolutas envolvidas. 
 Grande parte dos autores concentra-se na definição e desenvolvimento dos 
contornos em sua vertente melódica (EDWORTHY, 1985; FRIEDMANN, 1985; 
MORRIS, 1987 e 1993; MARVIN, 1988; QUINN, 1997; CLIFFORD, 1995; SCHULTZ, 
2008 e 2009; BOR, 2009; SAMPAIO, 2008 e 2012), embora existam pesquisas que 
propõem a associação dos contornos a outros parâmetros musicais, como o ritmo, a 
forma, a densidade, a textura, entre outros (FRIEDMANN, 1985; CLIFFORD, 1995; 
MARVIN, 1988 e 1991; SAMPAIO, 2008 e 2012). 
 Mustafa Bor (2009, p. 1) define o contorno (de forma mais abrangente) 
como a forma, linhas ou perfis que caracterizam a delimitação de algum objeto, com 
pelo menos duas dimensões relacionáveis, ou seja, parâmetros cujo valor de uma 
dimensão (ou parâmetro) está em função da outra. Por exemplo, em um contorno do 
gráfico de cartografia meteorológica, podem ser utilizados parâmetros como umidade, 
precipitação ou pressão, relacionando-os à posição geográfica. No contorno melódico, 
as relações envolvidas são as das alturas em função do tempo.  
 Morris considera o contorno como uma disposição simples de registros 
ordenados no tempo, sem levar em conta alturas e intervalos reais. As alturas são 
enumeradas de zero (mais grave) até n-1 (mais aguda). 
 Morris (1987 e 1993) demonstra que é possível relacionar contornos 
aparentemente distintos, através do uso de ferramentas matemáticas, constituindo 
assim o conceito de classes de contorno. Cada classe reúne um número finito de 
possibilidades operacionais (de maneira similar às operações de classes de alturas 
encontradas na teoria dos conjuntos de Allen Forte, 1973).Através de operações de 
transformação(ver Fig. 1), tais como inversão (B), retrogradação (C) e retrogradação da 
inversão (D), é possível relacionar contornos distintos a uma mesma forma primária 
(A). 



 
Anais do 12º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  28 

 
 

 

Fig. 1:Operações de transformação que relacionam contornos distintos a uma mesma classe de 
contorno. 

 

 Elizabeth Marvin (1988 e 1991) propõe a aplicação dos conceitos de 
contorno ao ritmo, relacionando a disposição numérica ao tamanho da duração em 
função do tempo. Expõe, além disto, a possibilidade de relacionar a posição de ataque 
dos acordes, criando assim contornos baseados no espaçamento entre um acorde e 
outro.  Marcos Sampaio (2008 e 2012) também demonstra aplicações de contornos 
rítmicos e ainda apresenta a possibilidade de aplicação da teoria dos contornos na 
organização das dinâmicas ou da densidade de acordes. 
 Robert Clifford (1995) propõe o uso dos contornos na textura, relacionando 
diferentes eventos, a partir de sua organização interna, a curvas de tensão no tempo. 
Essa proposta não apresenta uma hierarquização clara dos níveis de complexidade 
textural, o que dificulta a organização dos resultados analíticos. Michael Friedmann 
(1985) sugere uma abordagem similar, porém considerando a textura como a 
organização de elementos tímbricos, constatando a organização de sonoridades 
diferentes nas músicas de Schoenberg, como um trecho de polifonia de registro, outro 
com polifonia de timbre e um terceiro como sonoridades unificadas. Assim, para ele, 
tais sonoridades são pensadas e trabalhadas como contornos (Ibid., p. 234-236). 
 A Fig. 2 demonstra algumas destas possibilidades de aplicação de 
contornos, relacionando um mesmo contorno a diferentes parâmetros musicais. Em 
todos os exemplos o elemento inicial é uma figura central (1), que segue para a figura 
de maior valor (2) e repousa no elemento de menor valor (0).  
 

Análise Particional 
 

 Gentil-Nunes (2009) criou uma nova teoria analítica – a Análise Particional 
– através da aproximação dos conceitos elaborados por Wallace Berry (1987), assim 
como seu sistema de representação analítica que tem como objetivo propiciar a 
observação da progressão, recessão e manutenção textural, e a teoria das partições de 
inteiros (ANDREWS, 1984). A Análise Particional objetiva a explicitação das relações 
existentes entre combinações de partes, utilizando como critério tanto elementos do 
próprio Berry, como os componentes reais, definidos por coincidências rítmicas, 
quanto critérios construídos a partir do timbre, das linhas melódicas, ou do 
espaçamento, entre outros. No presente artigo é focado o particionamento rítmico, que 
estabelece relações entre as partes baseadas nas semelhanças e diferenças rítmicas 
entre pontos de tempo.  
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Fig.2:Aplicação do contorno < 1 2 0 >a diferentes parâmetros musicais. 

 

 
 O presente trabalho pretende realizar uma aplicação dos conceitos da Teoria 
dos Contornos à estruturação da textura, de uma forma original, relacionando-os à 
metodologia e aos conceitos texturais presentes na Análise Particional de Pauxy 
Gentil-Nunes (2009). 
 O particionamento rítmico baseia-se nas relações binárias entre 
componentes  sonoros, que permitem estabelecer, através de suas relações de 
afinidade e contraposição, uma classificação qualitativa. Revelam-se as relações 
internas de um determinado trecho textural1, que é classificado de acordo com a 
congruência ou não congruência entre as vozes, constituindo assim um par de índices: 
índices de aglomeração e dispersão (GENTIL-NUNES, 2009, p. 33). 
 Estes índices demonstram o nível de complexidade das relações internas 
dos componentes reais e, através deles, é possível montar o indexograma, que consiste 
na representação gráfica dos índices de aglomeração e dispersão sobre o plano 
temporal, explicitando as progressões das configurações texturais (GENTIL-NUNES, 
2009, p. 52). A forma da obra pode ser inferida pelas “bolhas” delineadas pelo 
indexograma, pois a disposição das principais mudanças texturais normalmente 
evidencia divisões de seção. Na parte superior, a representação das configurações 
texturais utiliza a teoria das partições para explicitar tais relações2. Segundo Andrews 
(1984), a teoria das partições “é uma área da teoria aditiva dos números, que trata da 
representação de números inteiros como somas de outros números inteiros”. Ele ainda 
define o conceito de partição: 

 

                                                           

1 No presente trabalho o conceito de textura está baseadona pesquisa de Berry (1987), ou seja, 
éentendido comoa relação de independência de interdependência entre elementos concorrentes de uma 
tramatextural. 
2 No presente trabalho éutilizadaa notação abreviada da teoria das partições (ver ANDREWS, 1984, p. 1-3), naqual 

elementos repetidossão colocados numa mesma base com expoente igual ao número de repetições (ou seja, ao 

invés de usar [1 1 1], usa-se [13]. 
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Uma partição de um número inteiro não negativo n é uma representação de n como uma soma 

de números inteiros positivos, chamados somandos ou partes da partição, sendo irrelevante a 

ordem dos somandos. (ANDREWS apud GENTIL-NUNES, 2009, p. 6). 

 

A Sagração da Primavera – Contorno Melódico 
  
O tema do fagote, presente na Introdução da Sagração da Primavera (1913), de Igor 
Stravinsky tornou-se historicamente referencial como gesto composicional (BOULEZ, 
1989, p. 76-77). Pierre Boulez (1966, p. 81)acredita que a importância musical da 
singela melodia não se restringe ao uso insólito da tessitura aguda do fagote, tampouco 
à sua “consonância modal defeituosa” (sic) (BOULEZ, 1989, p. 81). Boulez considera 
que a repercussão do tema se deve ao seu desenvolvimento rítmico e assim, propõe sua 
fragmentação em quatro partes (de I até IV), que são, por sua vez, subdivididas em dez 
células (de a1 até a10) (Fig. 3).  
 

 

Fig.3:Início da Introdução da Sagração da Primavera e as divisões propostas por Pierre Boulez (1966, p. 
81). 

 

 

 Ao analisar os contornos melódicos, é possível notar a ocorrência de quatro 
formas diferentes:  

 

A = < 4 3 4 3 1 0 3 2 >– presente nas células a1, a2, a4, a6, a8 e a10; 
B =< 3 2 3 2 1 4 0 1 >– presente nas células a3 e a7; 
C =< 5 4 5 4 1 4 5 3 2 5 3 2 0 5 3 2 3 2 1 4 0 1 >– presente na célula a5; 
D = < 2 0 1 >– presente na célula a9. 
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 Utilizando os algoritmos de redução de contornos de Morris (1993), que 
reduz os contornos a estruturas mais simples e revela a quantidade de iterações 
necessárias (depth)3para que se chegue a esta estrutura simplificada, encontra-se o 
seguinte resultado:  
 

A = < 0 2 1 >, depth = 3; 
B = < 2 3 0 1 >, depth= 2; 
C = < 1 0 1 >, depth = 4; 
D = < 2 0 1 >, depth = 0. 

 

 Em uma análise mais profunda, nota-se que os contornos A e D pertencem 
à mesma classe de contornos – < 0 2 1 > (A na forma original e D na forma invertida). 
O contorno B tem como subcontorno o < 0 2 1 >, formado pelo < 2 3 0 > (forma 
retrogradada) e pelo < 3 0 1 > (forma original). O contorno C representa um 
movimento melódico, como um ornamento. Esta forma ornamental de bordadura está 
presente em todos os contornos. 

 

A Sagração da Primavera – Contorno Particional 
  
 O indexograma da Introdução da Sagração da Primavera (Fig. 4) revela 
um grande gesto em direção a um ápice, interrompido bruscamente pelo retorno do 
tema do fagote na seção Y (c. 664). A partir deste compasso, com a volta do tema do 
fagote, é possível notar uma espécie de resumo da obra até aquela parte, iniciando 
também com o fagote solo e culminando num ápice desta seção. No presente trabalho, 
foram escolhidos dois segmentos da peça, justamente por tal similaridade: o início 
(seção X), que vai até o c. 12, e o trecho conclusivo (seção Y), que vai do c. 66 até o 
final. A sequência da progressão textural das duas seções é a seguinte: 
 

X (part.) = [1 1² 2 1 12 1²2 12 3 12 3 12 12² 12 3 12 1²2² 1²2]; 
Y (part.) = [1 1² 2 1 12 1²2 12 3 12 3 12 12² 12 3 12 1²2² 1²2]; 

 
 Ao analisar estas sequências, considerando-se a complexidade relativa entre 
as partições, expressa por intervalos dentro do Reticulado de Young (GENTIL-NUNES, 
2009, p. 51)5, obtém-se o seguinte contorno particional: 

 
X (cont.) = < 0 2 1 0 4 5 4 3 4 3 4 6 4 3 4 7 5 >; 
Y (cont.) = < 0 1 2 1 0 1 0 3 5 4 >. 
 
Aplicando o algoritmo de redução de Morris (1993) chega-se ao contorno: 
 
X (cont.) =< 0 2 1 >, depth = 3; 
Y(cont.) = < 0 2 1 >, depth = 4. 

 
 
                                                           

3 Foge do escopo deste trabalho um detalhamento mais aprofundado de tal algoritmo. Para maiores informações 

ver MORRIS (1993) ou SAMPAIO (2012). 
4 Os pontos de tempo do indexograma dizem respeito aos pontos de ataque e não aos tempos da peça. 
5No caso, foram consideradas mais complexas as partições mais dispersas e com maior densidade-número. 
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Fig.4:Indexograma da Introdução da Sagração da Primavera e as divisões propostas pelo presente autor. Gráfico 

gerado pelo PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2009).  

 

Conclusões 
 

 Após a realização da análise da obra, com a proposta de contorno 
particional, foi possível perceber que a ideia de movimentos texturais, organizados tal 
qual um contorno melódico, é coerente e pode estar presente no pensamento 
composicional, mesmo que de forma intuitiva. A formalização destes conceitos pode 
gerar novas possibilidades de manipulação de contornos que não são possíveis no 
contorno melódico, como algumas propriedades oriundas tanto da Análise Particional 
quanto da teoria das partições. Esta investigação será o objeto de estudo de trabalhos 
futuros.  
 A redução de complexidade dos contornos analisados sugere que a 
construção do trecho analisado utiliza predominantemente o contorno < 0 2 1 >. 
Realizando a análise mais detalhada do tema do fagote, nota-se que o contorno < 0 2 1 
> é, realmente, o mais recorrente, apresentando várias versões, em pequenas partes 
que se concatenam. Esse contorno é caracterizado por um salto do nível mais grave até 
o nível mais agudo, repousando num nível intermediário. Se a forma da obra for 
submetida a uma análise similar, nota-se que o próprio trecho inicial, com o fagote 
solo, representa um nível de extrema simplicidade textural (0), conduzido por um 
longo caminho até o ápice de complexidade (2), terminando numa seção intermediária 
de atividade (1). Seria plausível considerar que a obra descreve um grande contorno < 
0 2 1 >. 
 Como possível desenvolvimento da presente pesquisa, será realizada uma 
análise do contorno particional do trecho central da mesma obra, objetivando uma 
visão geral mais clara e específica, assim como a investigação de outros tipos de 
contornos musicais, associados a aspectos como ritmo, espaçamento entre entradas 
dos instrumentos e polos harmônicos, na busca de outras relações entre os diferentes 
tipos de contornos. 
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