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Resumo: No presente artigo, é apresentado o Contorno Textural, cujo conceito se dá a partir de uma 
nova aplicação da Teoria dos Contornos Musicais, no campo textural, através dos conceitos da Análise 
Particional de Gentil-Nunes e Carvalho (2003). O Contorno Textural utiliza o conceito de abstração 
dos níveis absolutos de uma estrutura musical, proposta pela Teoria dos Contornos, e os aplica na 
organização hierárquica da complexidade textural. Tal proposta permite a realização de um estudo 
mais aprofundado das progressões texturais. São apresentadas algumas das ferramentas e conceitos 
elaborados durante a pesquisa, explicando o processo de desenvolvimento das funções computacionais 
usadas na implementação do aplicativo Jacquard (MOREIRA, 2015a). Como exemplo de aplicação 
analítica é demonstrado a análise textural de um trecho da Introdução do 4º movimento do Quarteto 
de cordas, op. 95, de Beethoven.  
Palavras-chave: Teoria dos contornos; Análise particional; Progressões texturais; Ferramentas 
computacionais. 

 

Introdução 

O Contorno Textural tem o objetivo de fornecer uma nova perspectiva 
para a análise textural a partir da mediação entre a Análise Particional (GENTIL-
NUNES e CARVALHO, 2003) e a Teoria dos Contornos (MORRIS, 1987 e 1993). 
Através de diferentes gráficos e outras ferramentas conceituais originais, o Contorno 
Textural propõe um estudo das progressões texturais a partir de curvas de 
complexidade em função do tempo. Tal conceito está sendo testado e desenvolvido 
em estudos anteriores (MOREIRA, GENTIL-NUNES e ALMADA, 2013; MOREIRA, 
2013; MOREIRA e GENTIL-NUNES, 2014; MOREIRA, 2014 e MOREIRA, 2015b), 
dentro do Grupo MusMat, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Música da 
UFRJ.  

Durante a pesquisa foram desenvolvidos três aplicativos computacionais1 
com o objetivo de facilitar a implementação do Contorno Textural, tanto em sua 
vertente analítica quanto composicional: 
 

a) Operadores Particionais (GENTIL-NUNES e MOREIRA, 2013) – 
fornece ferramentas para o planejamento composicional da progressão 
textural a partir da aplicação dos operadores particionais (GENTIL-
NUNES, 2009); 

b) Contour Analyzer (MOREIRA, 2014) – permite a análise e 
manipulação de contornos generalizados (através da inserção manual) 
ou melódicos (através da leitura de arquivo MIDI monofônico); 

c) Jacquard (MOREIRA, 2015a) – realiza a análise textural a partir de 
arquivos MIDI, gerando gráficos, índices e tabelas, além de possibilitar 
o planejamento composicional do Contorno Textural.  

 
 
 

                                                           
1 Todos os aplicativos estão disponíveis em www.musmat.org 
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Contorno Textural 
 

O conceito de contorno musical desenvolvido pela Teoria dos Contornos 
consiste na abstração dos valores absolutos de um parâmetro musical e sua 
representação através da ordenação numérica ascendente, de tal forma que a 
distância real entre os elementos não adjacentes é relativizada. A numeração é feita a 
sequencialmente de zero (parâmetro de menor valor) até n-1 (no qual n é o número 
de elementos diferentes). Tal notação permite a aplicação de operações de 
manipulação canônicas (inversão, retrogradação e retrogradação da inversão).  

Robert Morris (1987, p. 282) afirma que qualquer parâmetro musical que 
permita uma ordenação linear pode ser expresso em um contorno. Assim, diferentes 
autores propuseram a aplicação a diferentes parâmetros musicais como: a melodia, o 
ritmo, a densidade de acordes, a dinâmica, a textura, entre outros2.  

Embora Robert Clifford (1995) tenha proposto um contorno textural, sua 
abordagem se difere da presente pesquisa no conceito de textura empregado. Para 
Clifford, a textura é a organização de eventos sonoros (pitch events) e o contorno 
textural é formado pelos movimentos destes eventos dentro do espaço de alturas 
(pitch space). Na presente pesquisa, o termo textural está relacionado à qualidade 
das relações entre os componentes sonoros, tendo como base a definição de Wallace 
Berry (1976). 

A partir da junção da metodologia de representação das interações entre as 
diferentes partes da trama sonora através de números proposta por Berry e a Teoria 
das Partições de Inteiros, Pauxy Gentil-Nunes desenvolveu a Análise Particional (AP 
– 2009). A AP apresenta ferramentas e conceitos que tornam a análise textural mais 
refinada e precisa, fornecendo a taxonomia exaustiva das configurações texturais que 
auxiliam tanto na análise quanto no processo composicional.  

Gentil-Nunes propôs o Reticulado de Young Particional (RYP), que além 
de apresentar a taxonomia exaustiva de 1 até uma determinada densidade-número3, 
demonstra o processo transformacional entre as partições através dos operadores 
particionais (GENTIL-NUNES, 2009, p. 45-8). O RYP também fornece o par de 
índices que contabiliza a qualidade das relações internas de cada configuração 
textural: aglomeração (a), que diz respeito ao número de relações de colaboração 
existente entre os elementos sonoros (blocos sonoros) e dispersão (d), que diz 
respeito ao número de relações de contraposição entre seus elementos (polifonia).  

O processo de dedução da ordem linear das partições e a definição das 
partições incomparáveis segue o conceito de uma estrutura particional básica 
chamada ur-mesh, formada pelo triângulo4 ([1], [2] e [12]), cuja ordem é bem clara e 
definida (Fig. 1 – MOREIRA, 2015b). Devido à característica fractal do RYP, a 
reprodução do ur-mesh a todas as estruturas produz o ranking hierárquico dos níveis. 

 

                                                           
2 Para uma revisão de literatura com os diferentes tipos de contornos, ver SAMPAIO (2012). 
3 Este termo foi cunhado por Berry (1976) e se refere ao número total dos componentes sonoros de 
uma configuração textural.  
4 As partições podem ser notadas em sua forma normal, com o número de elementos escrito 
sequencialmente (por exemplo, [1 1 1 1 2 3]) ou podem ser notadas em sua forma abreviada com um 
índice que expresse a multiplicidade da partição (por exemplo, [14 2 3] – GENTIL-NUNES, 2009, p. 
11). 
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Figura 1: RYP e os níveis hierárquicos baseados na ur-mesh para densidade-número = 6. 

 
O Contorno Textural utiliza o RYP como uma espécie de espaço textural 

(textural space), no qual a ordem das partições utilizadas delineia um contorno que 
expressa a curva de complexidade textural. As partições são um conjunto 
parcialmente ordenado (poset), o que infere que algumas partições sejam 
incomparáveis entre si. Estas partições, dentro do Contorno Textural, recebem o 
mesmo nível de complexidade. O Contorno Textural é então expresso através da 
organização dos níveis do RYP em uma sequência de zero a n-1. 
 
Ferramentas computacionais 
 

Para a elaboração do aplicativo computacional Jacquard (MOREIRA, 
2015a) foram desenvolvidas, em Matlab, um conjunto de ferramentas 
computacionais que automatizam e auxiliam a implementação do Contorno Textural. 
A aplicação computacional da ur-mesh surgiu a partir da análise dos padrões dos 
níveis hierárquicos no RYP (Fig. 1). As diagonais externas do RYP formam uma 
sequência numérica linear (como por exemplo, a diagonal formada pelas partições 
[1], [2], [3], [4], [5] e [6]), assim como cada linha horizontal de uma determinada 
densidade-número.  

A partir desta propriedade foram elaboradas duas funções. A primeira 
estabelece todos os níveis relativos a uma determinada densidade-número5 e a 
segunda concatena todos os níveis e partições do 1 até a uma dada densidade-número 
em uma tabela. Por exemplo, para criar a ordenação até densidade-número = 4 (d), 
cria-se a ordem das partições do número 4, 3 e 2 (a, b e c respectivamente – Fig. 2). 
 

                                                           
5 Para facilitar a concatenação os níveis de cada densidade-número são absolutos, considerando que 
nas partições mais massivas o nível é igual a ela mesma. 
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Figura 2: Ordenação das densidades-número 4, 3 e 2 (a, b e c, respectivamente) e a ordenação do 

conjunto-léxico das partições (d). 

 
A ordenação de cada densidade-número até o número 5 consiste em uma 

tabela sem partições incomparáveis, com apenas um nível para cada partição. A 
partir do número 6, no entanto, a característica parcialmente ordenada das partições 
manifesta-se através das partições h6. Assim, as partições h recebem o mesmo nível 
de complexidade, resultando na ocorrência de partições incomparáveis dentro da 
linha da densidade-número. Quanto maior a densidade-número, maior será a 
ocorrência de partições h, aumentando também a quantidade de partições 
compartilhando o mesmo índice h. O número 12, por exemplo, possuí 77 partições 
diferentes, tendo 22 grupos de partições h, que variam de duas até quatro partições 
por índice. Os efeitos e possibilidades musicais do uso das partições h, assim como a 
essência conceitual de sua existência serão abordados em trabalhos futuros.  

A tabela de níveis pode ser usada para o planejamento composicional, no 
qual o compositor pode selecionar as partições que deseja e checar qual contorno elas 
formam ou pode pensar em um contorno específico e escolher as partições que o 
formem.  

Para a aplicação analítica não é necessário calcular a tabela completa de 
níveis e partições, sendo utilizado apenas ao vocabulário textural da obra. A definição 
do nível de cada partição ocorre através da medição da distância desta para a partição 
mais massiva de sua densidade-número7. Por exemplo, a partição [2 3], está na linha 
de densidade-número 5 e se encontra a duas partições da mais massiva [5], o que 
indica que seu nível será 7. Uma vez que todas as partições do vocabulário textural 
recebam seu nível específico, basta organizá-las em uma tabela, trasladando 
(translation8) os níveis e plotando o contorno de acordo com a ordem de aparição de 
cada partição. 

Por exemplo, na Introdução do 4º movimento do Quarteto de cordas, op. 
95 de Beethoven (Fig. 3), a análise textural indica que o vocabulário harmônico é 

                                                           
6 As partições h são partições que compartilham do mesmo par de índices (a, d), ou seja, possuem 
equivalência de relações de colaboração e contraposição em organizações particionais diferentes.  
7 A medição da distância está relacionada ao número de iterações do operador particional 
transferência simples necessária para transformar a partição mais massiva na partição a ser analisada. 
Para compreender mais profundamente o processo transformacional deste operador particional, ver 
GENTIL-NUNES (2009, p. 47-8). 
8 Esta operação foi proposta por Marvin e Laprade (1987, p. 245) e consiste no “achatamento” do 
contorno, eliminando saltos desnecessários através da renumeração do contorno para uma amplitude 
que vá de zero até n-1. 
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formado por nove partições diferentes (apresentadas aqui em ordem de ocorrência): 
[12 2], [1 3], [4], [14], [2], [13], [2 3], [123] e [3]. Esta sequência particional possui 
três grupos de incomparáveis com duas partições cada (assinaladas com chaves). Os 
níveis absolutos de cada partição devem ser transladados para que o contorno seja 
plotado (a). A versão gráfica deste trecho (b) apresenta a curva de complexidade e, a 
partir dela, é possível realizar a análise textural (Fig. 4).  

O gráfico mostra uma clara divisão entre duas partes, articulada pelo 
movimento descendente acentuado com a configuração textural mais simples (nível 
zero). Este seccionamento é alcançado de forma espelhada, com a utilização dos 
mesmos níveis em sua preparação e saída (níveis 5, 4 e 3).  
 

 
Figura 3: Trecho da Introdução do 4º movimento do Quarteto de cordas, op. 95 de Beethoven. 

 
Com o objetivo de refinar a análise, identificando as partições 

incomparáveis do contorno, é proposto um subnível indexado ao nível principal. O 
valor deste subnível indica o número total de componentes reais da partição, ou seja, 
a quantidade de grupamentos diferentes. Por exemplo, as duas partições 
incomparáveis do quarteto de Beethoven [1 3] e [13], possuem respetivamente 2 e 3 
componentes reais, resultando na representação de nível e subnível 3-2 e 3-3. O uso 
de subníveis indica com mais clareza qual partição foi utilizada e indica possíveis 
substituições de configurações texturais de mesmo nível, através de uma 
reorganização interna da mesma, sugerindo um trabalho compensatório. 

 

 
Figura 4: Tabela com os níveis, absolutos e relativos, e partições (a) e gráfico do Contorno Textural (b) 

do Quarteto de cordas, op. 95 de Beethoven (Gerados através do Jacquard – MOREIRA, 2015a). 

 
Os subníveis do trecho do quarteto de Beethoven analisado (Fig. 5) torna a 

análise mais precisa. As partições que não apresentam um par incomparável recebem 
subnível = zero. Na versão gráfica sem subnível (b – Fig. 4), nota-se que a única 
partição articulada apenas uma vez é a referente ao nível zero. Na análise refinada 
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por subníveis (b – Fig. 5) é revelado que a partição de nível 5-4 também é articulada 
uma vez, o que sugere uma possível delimitação do plano textural (com os extremos 
menos recorrentes) na busca de equilíbrio através do uso mais frequente dos níveis 
intermediários. Sem os subníveis este tipo de informação se perde. 
 

 
Figura 5: Tabela com os níveis, subníveis e partições (a) e gráfico do Contorno Textural refinado (b) do 

Quarteto de cordas, op. 95 de Beethoven (Gerados através do Jacquard – MOREIRA, 2015a). 

 

 
Figura 6: Contorno Textural e curva de densidade-número do Quarteto de cordas, op. 95 de Beethoven 

(Gerados através do Jacquard – MOREIRA, 2015a). 

 
Outra possibilidade desenvolvida para o Contorno Textural é a plotagem 

da curva de densidade-número9 como um contorno para a comparação com o 
contorno textural (Fig. 6). É possível perceber que a primeira parte do quarteto de 
Beethoven (antes do nível zero) é realizada apenas na linha horizontal de uma 
densidade-número, pois apesar do movimento textural, o número total de vozes 
agindo se mantém o mesmo. Na segunda parte, o contorno de densidade-número 

                                                           
9 Para uma comparação mais precisa o valor absoluto da densidade-número foi relativizado e notado 
como um contorno (de zero a n-1). 



Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  46 

 

delineia movimentos próximos ao do Contorno Textural, o que enfatiza o 
seccionamento proposto pelo nível zero. 
 
Conclusões 
 

A proposta do Contorno Textural torna possível o estudo aprofundado das 
progressões texturais. Por se tratar de uma representação de contorno abstrata, é 
possível encontrar relações entre progressões texturais distintas que compartilhem 
um mesmo contorno ou que estejam conectadas através de algum processo 
transformacional como as operações canônicas, rotações, variações entre outros. 

 A aplicação composicional do Contorno Textural permite um controle 
mais rígido e consciente dos gestos texturais, permitindo a recorrência de padrões ou 
variações texturais a partir do uso de partições incomparáveis. As ferramentas 
computacionais desenvolvidas durante a pesquisa auxiliam a aplicação analítica e 
composicional do Contorno Textural, facilitando a geração das tabelas e gráficos. 
Possíveis relações entre o Contorno Textural e outros tipos de contorno serão objeto 
de trabalhos futuros. 
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