
  

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 28 

 

Particionamento Rítmico e Contorno Textural na 
obra Variações para Orquestra, op. 30, de Anton 

Webern 

Daniel Moreira de Sousa 
danielspro@hotmail.com 

 
Pauxy Gentil-Nunes 

pauxygnunes@musica.ufrj.br 
 

Resumo: A pesquisa sobre a textura da obra Variações para Orquestra, op. 30, de Anton Webern, é 
desenvolvida na parceria dos grupos de pesquisa MusMat (UFRJ) e Mus³ (UFPB). Através da 
conjunção de metodologias diversas, pretende-se tanto alcançar uma visão mais profunda de um 
aspecto que atravessa a obra de Webern, mas está, no momento, insuficientemente formalizado, 
quanto o desenvolvimento das próprias ferramentas conceituais envolvidas no trabalho. 
Particionamento Rítmico e Contorno Textural constituem duas delas, desenvolvidas no âmbito do 
grupo de pesquisa MusMat. Resultados preliminares são apresentados. 

Palavras-chave: Análise textural. Análise Particional. Contorno Textural. 

Introdução 

Durante a década de 2000, pesquisas sobre textura e suas aplicações em 
análise e composição musical tiveram amplo desenvolvimento na academia 
brasileira (GENTIL-NUNES, 2017). Dentre os grupos de pesquisa que mais 
produziram material neste campo, os grupos MusMat (UFRJ) e Mus3 (UFPB) se 
destacam e, desde 2012 estabeleceram intercâmbios que redundaram em artigos 
(GUIGUE, 2014; FORTES, 2015; GUIGUE 2018), dissertações (FORTES, 2016) e 
teses em andamento (CABRAL, 2017). 

O presente trabalho adiciona a estes resultados uma colaboração em torno da 
obra Variações para Orquestra, op. 30, de Anton Webern (1941, edição de 1956), 
que foi tema de dois artigos de Didier Guigue (2014 e 2018), e que é abordada aqui a 
partir da Análise Particional – Particionamento Rítmico (GENTIL-NUNES, 2003 e 
2009) e do Contorno Textural (MOREIRA, 2015). Os resultados são preliminares e 
ensejam maior aprofundamento em trabalhos posteriores. 

O trabalho de Guigue aborda, basicamente questões de forma, timbre 
(técnicas de articulações sonoras) e orquestração (através do conceito de Setups), a 
partir do escopo da Estética da Sonoridade (GUIGUE, 2011, ver adiante). 

No Particionamento Rítmico, são consideradas as relações verticais de 
colaboração e contraposição entre partes, em termos de pontos de ataque e durações, 
que são lidas como partições de inteiros, beneficiando-se dos fundamentos e 
ferramentas da Teoria das Partições (ANDREWS, 1984). Essas informações geram 
os índices de dispersão e aglomeração, que refletem o grau de polifonia ou 
massividade de uma configuração textural. Os índices interagem, mas são 
relativamente independentes entre si, de forma que uma concepção binária da 
textura se torna necessariamente implicada. 

O Contorno Textural também trabalha com as partições, definindo um 
ordenamento linear a partir de sua complexidade textural, dentro de um 
determinado conjunto-léxico (conjunto total de partições referentes a uma 
densidade-número pré-determinada). A leitura do posicionamento relativo destas 
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configurações texturais gera um contorno, que então é analisado a partir das 
ferramentas da Teoria do Contorno (MORRIS, 1987 e 1993). 

Análises das Variações para Orquestra, op. 30: altura, ritmo, forma. 

Neil Boynton, eu seu artigo sobre as Variações (1995), relata que Siegfried 
Oehlgiesser foi aluno particular de Webern por seis anos, no período de março de 
1932 a julho de 1938. A análise das Variações de Oehlgiesser concentra-se na 
taxonomia dos motivos empregados (Figura 1), e é considerada a mais importante 
dentre os alunos do compositor. Baseia-se na definição de dois motivos básicos - ax 
(2212/9A10) e by (3126/B236).1 

 

Figura 1 - Motivos básicos de Variações para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956), segundo 
Oehlgiesser (apud BOYNTON, p. 194): ax (2212/9A10) e by (3126/B236). 

Humphrey Searle e Leopold Spinner foram dois outros alunos que deixaram 
análises da peça. Searle se concentrou na inferência das relações seriais entre as 
alturas, e Spinner tematizou a forma da obra como um todo: 

Webern combina as formas clássicas em suas funções estruturais 
fundamentais com uma apresentação polifônica; isso implica na 
qualificação da seção principal como portadora das funções estruturais da 
forma.2 

Webern por si mesmo escreveu poucas anotações de natureza analítica sobre 
as Variações. Em cartas pessoais, ele valorizava mais as questões de forma. 

Formalmente, o resultado geral deveria - como foi planejado - representar 
um tipo de introdução, porém baseada em variações [...]. Minha "abertura" 
é basicamente uma "forma adágio".3 

Webern utilizou para construir a obra dois tipos de variações motívicas 
principais: a retrogradação e a aumentação ou diminuição. Alguns motivos são 
variados simplesmente pela mudança de acento, e em outros parte do valor da nota 
é substituído por uma pausa. 

Boynton (1995) resume as relações motívicas levantadas por Oehlgiesser e a 
estrutura formal sugerida por Webern para construir um quadro geral da peça, que 
é organizada por uma introdução e seis variações, organizadas em dois grupos com 
três variações cada. As variações I e IV apresentam o tema principal, as variações II 
e V são transitivas e a variação III apresenta um tema subsidiário. Na recapitulação, 
formada pelas variações IV a VI, a última seção é considerada simplesmente uma 

 
1 São utilizadas, nesse trabalho, as representações das cromas pelo sistema hexadecimal, onde dó=1, 

dó♯= 1, ré=3 etc. até o si♭ = A e si natural = B.  
2 "Webern... combines the classical forms in their fundamental structural functions with a 
polyphonic presentation; this implies the distinction of the main part as carrier of the structural 
functions of the form." 
3 "Formally the overall result should - as always intended- represent a kind of overture, but on the 
basis of variations [...]. My "overture" is basically an "adagio-form" 
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coda. Na partitura, cada seção é finalizada com uma barra dupla. No Quadro 1, são 
incluídos tanto o número de compassos quanto o número de tésis, seguindo a diretriz 
de Daulhaus (1987, p. 60-61): "o número de tempos fortes pode ser mais significante 
para as proporções da obra do que o número de compassos".4 

Quadro 1 - Estrutura formal de Variações para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956; 
BOYNTON, 1995) 

Seção Compassos N° de compassos N° de tésis 

Introdução – Tema da Variação c. 1-20 20 23 

I – Tema Principal c. 21-55 35 36 

II – Transição c. 56-73 18 18 

III – Tema subsidiário c. 74-109 36 36 

IV – Recapitulação do Tema Principal c. 110-34 25 25 

V – Retransição c. 135-45 11 11 

VI – Coda c. 146-80 35 36 

 Total 180 185 

 
Luigi Nono foi o primeiro a estabelecer correspondências entre a série e o 

ritmo, apontando para o que Deppert descreveria posteriormente como "uma técnica 
de séries rítmicas".5 Dahlhaus também refinou a observação sobre essa relação 
íntima entre melodia e ritmo, e sobre a construção de alturas da obra, que é dirigida 
mais por grupos de quatro notas do que propriamente pela série. 6 Já Dora Hanninen 
(1995) analisa as relações de alturas para além da simples verificação de ordem na 
série, buscando tanto interações locais entre alturas adjacentes, quanto entre aquelas 
conectadas por registro ou por outras formas de afinidade aural. 

Análise das Variações op. 30: textura 

No campo da textura, duas abordagens da Variação op. 30 são apresentadas 
como resultado da interação entre os grupos de pesquisa MusMat (UFRJ) e Mus3 
(UFPB), uma das quais é o objeto do presente trabalho. A primeira, proposta por 
Didier Guigue (2014, 2018), que investiga as combinações instrumentais e 
orquestrais da obra. A segunda, que constitui o presente trabalho em si, focada na 
distribuição das partes instrumentais sob o ponto de vista dos ataques e durações 
simultâneos. Essa análise gera duas metodologias - o Particionamento Rítmico, no 
qual são analisadas diretamente as partições resultantes, e o Contorno Textural, 
onde são observadas as posições relativas das partições, com relação à complexidade 
textural, constituindo assim um contorno, passível por sua vez, de análise de segunda 
ordem. 

 
4 "The number of strong beats would be more significant to the proportions of the work than the 
number of bars". 
5 "a technique of rhythmic rows". 
6 "The basic rhythmic shape for Webern is the four-note group as a closed form, not the series" 
(HANINNEN, 1995). 
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Particionamento Instrumental nas Variações, op. 30: primazia dos 
recursos sonoros 

Em 2014, Didier Guigue inicia uma importante investigação no campo da 
análise textural das Variações op. 30, focado na organização dos recursos sonoros, 
ou seja, configurações instrumentais registradas pelo compositor na partitura. O 
fundamento para essa pesquisa encontra-se em seu livro Estética da Sonoridade 
(GUIGUE, 2011), referencial na literatura da teoria musical no país, onde o autor 
desenvolve uma série de conceitos e ferramentas analíticas voltadas para o 
entendimento do discurso musical a partir de métricas qualitativas e relacionais 
bastante precisas e refletidas. 

A proposta de Guigue para as Variações parte da aplicação da Análise 
Particional (GENTIL-NUNES 2003, 2009) a estruturas chamadas por Guigue de 
Setups. 

Um Setup é uma configuração de instrumentos em um dado momento; os 
Setups são subconjuntos da totalidade dos recursos sonoros elencados pelo 
compositor na sua obra (GUIGUE, 2014b; conferir GUIGUE, 2014a para 
mais detalhes). 

O recurso sonoro é a combinação de vários elementos da escrita instrumental 
que compõem o resultado na forma de um perfil tímbrico. Por exemplo, um som 
produzido por um instrumento determinado, com uma certa técnica instrumental, 
resultando em um timbre bem específico (flauta em frulato, ou violino com arco sul 
ponticello). A identidade entre configurações simultâneas é usada então como 
critério de aglomeração, e o contraste como critério de dispersão7 para avaliar as 
partições internas do Setup em questão (Figura 2). 

Em seu artigo de 2018, Guigue apresenta um relatório final de sua 
investigação, trazendo dados em profusão sobre o tratamento tímbrico e orquestral 
de Webern em sua obra. Guigue conclui que o foco principal da estética weberniana 
se situa na utilização dos recursos sonoros, considerando a restrita gama de materiais 
de altura e ritmo utilizada na peça (uma série e dois padrões rítmicos), em contraste 
com a enorme gama expressiva que a peça evoca. 

Particionamento Rítmico nas Variações, op. 30: permutações 
exaustivas 

O Particionamento Rítmico observa a coincidência de durações e pontos de 
ataque para determinar quantas partes instrumentais estão trabalhando de forma 
conjunta ou contraposta. Essas partes instrumentais compõem, na trama completa, 
configurações texturais que são chamadas na Análise Particional de partições. Os 
índices resultantes da contagem simples das relações de colaboração e contraposição 
dentro de uma partição são chamados, na Análise Particional, de índices de 
aglomeração e dispersão, ou índices (a, d). 

Os índices (a, d) dizem muito a respeito da partição, pois trazem a informação 
sobre o quão massiva ou polifônica essa configuração é. Como se trata de um sistema 
com duas variáveis, as coordenadas podem gerar um gráfico cartesiano, que constitui 
um mapa das partições possíveis a uma determinada formação instrumental. Esse 

 
7 Os índices de aglomeração e dispersão são conceitos matemáticos da Análise Particional que 
denotam o quão uma configuração apresenta internamente situações de identidade ou contraste. 
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gráfico é chamado, na Análise Particional, de particiograma (GENTIL-NUNES, 
2009). 

 

Figura 2 - Variações para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956): Índices de recursos sonoros 
ordenados por recorrência (decrescente) de Setups (GUIGUE, 2018, p. 120). 
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Um dos resultados da análise da textura rítmica pelo indexograma é a 
constatação visual de que forma e textura estão intimamente conectadas. As bolhas 
que se apresentam no indexograma transparecem com fidelidade os seccionamentos 
formais das obras representadas. 

É o que acontece no caso das Variações. Na grande forma, o indexograma 
mostra uma forma híbrida <abacac>, coincidindo com as seções analisadas por 
Boynton (op. cit.), trazendo, porém, um agrupamento qualitativo de seções diferente. 
Essa disparidade combina bem com a estética Weberniana, no sentido de incorrer 
em uma combinação distribuída, de forma que nenhuma seção repete exatamente as 
condições globais de qualquer outra (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Variações para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956), indexograma com seções 
delimitadas por comportamentos texturais, constituindo uma forma híbrida <abacac>. 

As seções a são compostas por pequenos solos, em uma polifonia fina 
(magra). Nas seções a1 e a3 há blocos extremos, atacados subitamente, 
caracterizando, entre as seções a, uma espécie de a-a’-a, uma vez que a seção a2 
não apresenta essa intervenção. 

A seção b, por outro lado, é composta por solos, contrapostos a blocos 
massivos, e o uso constante da partição [1.4]. A situação é de melodia acompanhada. 

Já as seções c apresentam solos contrapostos a blocos mais finos e 
amalgamados entre si - com menor diferenciação, ou seja, tendendo ao heterofônico, 
com predomínio da partição [2.2]. 

A comparação do indexograma da peça com seu gráfico de amplitude (onda) 
e seu espectrograma (energia distribuída entre os parciais do espectro sonoro em 
cada ponto de tempo) fornece uma primeira ideia de como a textura rítmica pode 
impactar ou se fazer corresponder em uma realização instrumental e fonográfica 
(Figura 4). Foi usado, para essa comparação, a gravação da orquestra Staatskapelle 
Dresden, regida por Giuseppe Sinopoli (2010). 

Considerando as divergências temporais decorrentes da interpretação, a 
correspondência global entre o indexograma e o gráfico de amplitude é bastante 
notável, ainda que haja pontos mais esparsos em que a amplitude se apresenta em 
sentido contrário ou indiferente aos índices (a, d) - resultado, certamente, de um 
jogo de dinâmica mais arrojado por parte do compositor. Essa semelhança aponta 
para uma relação direta entre número de partes e dinâmica (independente da 
qualidade massiva ou polifônica entre as partes), de toda forma conhecida como 
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técnica tradicional por compositores e orquestradores, e à qual mesmo Webern, em 
seu arrojamento estético, ainda obedece. 

A relação do indexograma com o espectrograma é mais dúbia. O 
espectrograma, naturalmente, espelha as oscilações dinâmicas do gráfico de 
amplitude. Porém, a alternância com maior regularidade entre as sonoridades de 
espectro mais rico e sonoridades mais opacas é vigente durante toda a peça, e ocorre 
independente das oscilações das partições rítmicas ou amplitude, mesclando-se com 
elas, criando assim um contorno mais difuso.  

 

 

Figura 4 - Variações para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956): comparação entre 
indexograma (a), gráfico de amplitude ou onda (b) e espectrograma (c) a partir de gravação de 

Sinopoli (2010). 

Essa diferença talvez se deva a um tratamento da orquestração e 
instrumentação que pode ser mais bem esclarecido em uma comparação posterior 
do espectrograma com os resultados de Guigue, o que constitui um projeto para 
trabalhos futuros. 

Contorno textural nas Variações op. 30: arcos texturais  

O Contorno Textural (CT – MOREIRA, 2015) resulta da mediação entre a 
Teoria dos Contornos (MORRIS, 1987 e 1993) e a Análise Particional (GENTIL-
NUNES e CARVALHO, 2003, Gentil-Nunes, 2009), fornecendo ferramentas gráficas 
e conceitos originais para o estudo das progressões texturais a partir da curva de 
complexidade da textura em função do tempo. A Teoria dos Contornos, desenvolvida 
principalmente por Robert Morris (op. cit), permite o estabelecimento de relações 
entre diferentes parâmetros musicais, a partir da abstração de seus valores absolutos 
e sua representação através da ordenação numérica ascendente, de tal forma que a 
distância real entre os elementos não adjacentes é relativizada. No CT, as 
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configurações texturais são ordenadas da mais simples, notada como zero, até a mais 
complexa, representada por n-1, no qual n é o número de elementos diferentes.  

A ordenação da sequência das configurações texturais da Variações para 
Orquestra, op. 30, de Webern, resultou no contorno textural apresentado 
graficamente na Figura 5. Praticamente todas as configurações texturais apresentam 
curta duração, com constante alternância de níveis e predominância de saltos, o que 
implica em uma intensa atividade textural de caráter instável. A proximidade de 
repetição de picos de um determinado nível configura áreas de platô virtuais que 
destacam possíveis divisões formais da obra.  

 

 

Figura 5 - Contorno Textural da obra Variações para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956). 

 

 

Figura 6 - Análise das transformações texturais do motivo X no tema inicial da obra Variações 
para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956). 

O nível zero, caracterizado por um instrumento solo (partição [1]), é o mais 
recorrente de toda a obra. Tal fato está relacionado ao possível gesto textural básico 
empregado por Webern, cujo princípio construtivo baseia-se em um arco, similar a 
uma bordadura melódica, iniciado e concluído por um instrumento solo. Já no tema 
inicial da obra nota-se alguns processos de variação empregados por Webern (Figura 
6). O motivo inicial X é constituído por dois platôs de mesma amplitude orientados 
pelo gesto textural básico. As variações desse motivo englobam mudanças de 
amplitude dos arcos, incluindo o afastamento do nível zero, o uso de configurações 
texturais intermediárias entre os pontos do arco e a duração dos pontos do arco, 
resultando no surgimento de picos e platôs. 
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Figura 7 - Condução de timbres e disposições musicais das configurações texturais dos compassos 
iniciais da obra Variações para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956). 

O vocabulário textural da obra é limitado, se considerar o efetivo orquestral, 
com apenas 29 configurações texturais diferentes, distribuídas em 12 níveis dentre 
os quais nove são constituídos por partições incomparáveis8. A pouca variedade 
textural é compensada pelas variações na combinação de timbres tanto na 
manutenção de uma mesma configuração textural quanto na progressão entre 
configurações diferentes. Nos compassos iniciais, por exemplo, observa-se o 
emprego de conduções de timbres dentro da partição [1], englobando até três 
mudanças sequenciais em um mesmo trecho (Figura 7). Nas mudanças de timbres 
usados nesse trecho também é possível observar dois arcos distintos, formados pelo 
afastamento e retorno das cordas com os demais naipes da orquestra. 

A partir do compasso 33 a textura apresenta uma estabilidade tímbrica com 
uma clara divisão de planos.  O trompete solo é acompanhado por um bloco 
harmônico de quatro sons da celesta e da harpa de maneira que forma o complexo 
harmônico [1], [1.4] e [4], resultantes da alternância e sobreposição dos planos 
texturais. Nesse momento o arco textural é feito tanto pela alternância entre as 
configurações texturais quanto pela quantidade de componentes reais. A entrada das 
cordas no compasso 36, além de realizar outro arco com as partições [1], [12] e [1], 
mantém constante a alternância de componentes reais do trecho anterior, 
preparando a rearticulação da partição [1 4] no compasso 37 com outra configuração 
de timbres (Figura 8).  

 
8 As partições incomparáveis constituem grupos de partições cuja ordenação de complexidade é 
ambígua, o que implica na impossibilidade de definir qual é a mais complexa. Essa propriedade reflete 
a característica de conjunto parcialmente ordenado das partições. No Contorno Textural partições 
incomparáveis recebem o mesmo nível de complexidade, além de um subnível, cujo objetivo é refinar 
a análise indicando o número total de componentes reais da partição, isto é, a quantidade de 
agrupamentos rítmicos diferentes. 
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Conclusões 

O trabalho da análise de textura está em construção, e Webern é um autor que 
pode servir como referência para muitas investigações neste campo, pela sua 
referencialidade como propositor de arrojadas soluções rítmicas, melódicas, 
harmônicas, mas principalmente de orquestração, instrumentação, forma e 
combinações texturais. 

 

 

Figura 8 - Arcos formados pela quantidade de componentes reais na obra Variações para 
Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956). 

No caso das Variações op. 30, a forma e a textura dialogam dentro da mesma 
poética, já conhecida, das relações entre alturas e ritmos: em um regime distributivo 
que tende à exaustão, no sentido de apresentar todas as combinações possíveis entre 
as diversas possibilidades composicionais, ou pelo menos a maioria delas. Os 
conteúdos motívicos que caracterizam a organização das seções segundo Boynton 
são apresentados cada vez dentro de um contexto textural diferente, de forma que 
sempre se está ouvindo algo que não se repete de forma idêntica em qualquer outro 
momento da peça. 

Muitas questões ficam em aberto para trabalhos futuros. Algumas delas são: 
a comparação entre a organização de Setups e o espectrograma da peça, a 
investigação do tratamento da série em relação ao particionamento rítmico e o 
estudo comparativo das distribuições de contorno textural das Variações e outras 
peças do mesmo autor. 
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