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Resumo: O Sexteto – Seis prelúdios e um enigma de Francisco Mignone foi selecionado 

como tema por ser uma obra pouco conhecida e que merece ser resgatada. Uma edição 

digitalizada foi realizada com o intuito de facilitar sua difusão. A obra está em linguagem 

atonal, mas faz uso também do cromatismo e de algumas incursões modais. As novas 

linguagens surgidas desde o começo do século XX requerem outras premissas do intérprete. O 

contorno de superfície será investigado utilizando a Teoria do Contorno de Michael 

Friedmann, com o intuito de produzir inteligibilidade na linha, bem como a possibilidade de 

inter-relacionar o material estudado, algo fundamental na estruturação de uma performance. O 

intérprete deve usar seu conhecimento e técnicas analíticas adequadas que permitam buscar 

elementos potencialmente significativos, com a finalidade de construir uma performance, 

assim como os aspectos inerentes da análise tradicional que contribuem para edificar uma 

performance expressiva e alicerçada nos elementos estruturais da obra. Os diálogos entre 

análise e performance contribuíram sobremaneira para o entendimento do processo. A adoção 

de uma nova ferramenta, como a Teoria do Contorno, ajudou-me como intérprete a identificar 

na estrutura eventos que pareciam desconexos. Alguns parâmetros não são identificáveis sem 

a teoria, com isso ela passa a representar uma ferramenta prática para o intérprete. A análise 

criteriosa e seletiva voltada para a performance e a investigação da biografia e das influências 

de escrita proporcionaram um entendimento abrangente da obra. 

 

Palavras-chave: Sexteto; Francisco Mignone; Teoria do Contorno; Performance; Análise. 
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Abstract: The Sextet – Seis prelúdios e um enigma [six preludes and a enigma] by Francisco 

Mignone was selected as theme because it is a work that is not well known and deserves to be 

rescued. A digitalized version was realized in order to diffuse it. The work is in atonal 

language, but also uses chromaticism, and sometimes modal language. The new vocabulary 

that emerged since the beginning of the 20
th

 century requires specific premises of the 

interpreter. The surface contour will be investigated using Michael Friedmann’s Contour 

Theory in order to produce melodic intelligibility as well as the ability to interrelate the 

studied material, which is fundamental in structuring a performance. Interpreters must use 

their knowledge and appropriate analytical techniques that allow for searching potentially 

significant elements for the purpose of constructing a performance, as well as aspects of 

traditional analysis which contribute to building a meaningful and grounded performance in 

respect to the structural elements of the work. The dialogues between analysis and 

performance contributed greatly to the understanding of the process. The adoption of a new 

tool such as Contour Theory helped me as an interpreter to identify events that seemed 

unrelated in the structure. Some parameters are not identifiable without the theory; theory 

represents a practical tool for the interpreter. A careful and selective analysis focused on 

performance and the research of biography and writing influences provided a comprehensive 

understanding of the work. 

 

Keywords; Sextet; Francisco Mignone; Contour Theory; Performance; Analysis. 
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Introdução 

 

 

 O meu primeiro contato com o Sexteto - Seis prelúdios e um enigma foi consequência 

de uma pesquisa anterior sobre música de câmara brasileira. O mais surpreendente foi 

verificar o número de três obras de Francisco Mignone para esta formação (flauta, oboé, 

clarineta, trompa, fagote e piano) escritas em 1935, 1970 e 1977. Essa formação tem sua 

origem na segunda metade do século XIX, muito provavelmente na França, e tem Francis 

Poulenc (1932-1939) como um de seus mais expressivos expoentes. O que chamou a atenção 

foi que, apesar de diversos compositores terem escrito para a formação (Vincent d’Indy, Jean 

Françaix, Gordon Jacob, Josef Rheinberger, Julius Rietz, Albert Roussel e Alexandre 

Tansman, entre outros), nenhum a revisitou. O sexteto Seis prelúdios e um enigma é uma obra 

pouco executada e merece ser resgatada, para compor a programação das séries de música de 

câmara. O fato de não ouvirmos a obra de Francisco Mignone em salas de concerto muito 

justifica sua análise e interpretação. Como a obra encontra-se em manuscrito, desestimula 

possíveis intérpretes que a procuram. Uma edição digitalizada foi realizada, com o intuito de 

facilitar sua difusão. 

 Francisco de Paula Mignone nasceu em 3 de setembro de 1897 em São Paulo. Muito 

cedo começou a escrever música ligeira com o pseudônimo Chico Bororó, influência do 

convívio com seresteiros e grupos de choro da capital paulista. Estudou no Conservatório 

Dramático e Musical de São Paulo de 1913 a 1917, diplomando-se em piano, flauta e 

composição. Entre seus colegas figurou Mário de Andrade, que seria responsável por atraí-lo 

à composição de cunho nacionalista; este se tornaria seu mentor e amigo. Após a morte de 

Mário de Andrade, Mignone experimentou outras técnicas composicionais, serialismo e 

dodecafonismo, dedicando-se a escrever música universalista.  

 A partir de um exame inicial do manuscrito do sexteto, foi constatada a orientação 

atonal, com uso bastante livre também do cromatismo e pequenas incursões modais. 

Mostrava-se necessária uma abordagem mais minuciosa, produzida pela análise dos 

elementos constituintes da composição. Desse ponto em diante deu-se a busca por uma 

ferramenta que fosse de fácil manuseio e que propiciasse uma inspeção do contorno.  

 As novas linguagens surgidas no começo do século XX (leia-se quebra da tonalidade, 

dodecafonismo, serialismo e outras) requerem outras premissas do intérprete. O intérprete, 

com sua formação instrumental, quase exclusivamente voltada ao plano tonal, carece de 

fundamentação teórica e técnicas adequadas ao feitio da música atonal. Toda a formação é 
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voltada para ser solista, estudando basicamente o repertório clássico e romântico. Em alguns 

casos recebe uma formação específica para integrar um corpo orquestral, em que a 

programação basicamente se constitui de obras dos mesmos dois períodos da história da 

música.  

 Dentre as diversas abordagens, técnicas e teorias surgidas nos últimos anos, uma 

mostrou-se de particular interesse, a Teoria do Contorno, elaborada por Michael Friedmann 

(1985) a partir do conceito de John Rahn (1980). A teoria tem um uso muito prático e pode 

ser facilmente utilizada pelo intérprete, talvez pelo fato de ser Friedmann autor de um livro de 

percepção auditiva para a música do século XX
1
 e partindo da audição tenha contribuído para 

a observação desse fenômeno sob outro olhar. Entretanto, a ferramenta permite um grande 

grau de detalhamento matemático, algo que a priori a maioria dos intérpretes não usará. Uma 

análise até as últimas consequências como as realizadas por Friedmann, em que temos 

gráficos e tabelas comparativas, não é alvo deste trabalho. Os resultados obtidos por 

Friedmann competem a um estudo do fazer composicional e desvinculam o aspecto do 

intérprete. Investigarei o contorno de superfície com o intuito de produzir inteligibilidade e 

expressão na linha, bem como a possibilidade de inter-relacionar o material estudado, algo 

fundamental na estruturação de uma performance.  

Meu objetivo geral em primeiro plano é resgatar uma obra que foi pouco difundida e 

buscar elementos potencialmente significativos para sua performance. Uma prescrição de 

interpretação não é o objetivo aqui, mas sim a exploração das ferramentas de análise do ponto 

de vista pessoal do intérprete e o processo de construção de uma performance, da mesma 

forma que o objetivo deste trabalho não é uma discussão sobre análise e performance e sim 

uma análise para a performance.  

 Dentro dos processos preparatórios que englobam uma performance teremos várias 

etapas. A primeira será a exploração do campo extramusical: vida, formação e influências que 

poderão fornecer pistas sobre o pensar Mignoniano. Como o segundo passo para a 

performance é uma interpretação do texto, pretendo realizar apontamentos preliminares dos 

elementos  constituintes e uma análise preparatória com foco na performance. Serão alvo de 

investigação aspectos rítmicos, como métrica, elementos rítmicos e figuras, assim como a 

forma utilizada, processos utilizados a partir da identificação das seções da peça, antecedente, 

consequente, frase, tema e motivo. Também a descrição de eventos musicais singulares e o 

uso de determinadas técnicas serão abordados e suas relações com as influências previamente  

                                                           

1 FRIEDMANN (1990). 
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investigadas na vida musical do compositor. As inter-relações serão exploradas, as relações 

das linhas musicais dos instrumentos, dos elementos rítmicos, dos elementos melódicos e das  

características do contorno melódico, a partir dos apontamentos feitos em processo de preparo  

de uma performance e da aplicação da teoria. Todos esses aspectos são relevantes para um 

intérprete, pois constituem a base do fazer musical. A partir da minha experiência como 

intérprete, nos processos de preparo de obras, toda informação advinda da análise preliminar 

passa a integrar um conjunto de componentes imprescindíveis que são vertidos na elaboração 

musical e embasam a performance.  

A palavra performance tem sua origem na língua inglesa e possui dois significados 

segundo o dicionário Longman (1999): 1) um ato de atuar ou apresentar um papel, concerto 

ou outra forma de entretenimento; 2) a ação ou processo de realizar ou completar uma ação 

tarefa ou função. Dentre esses dois conceitos, o que mais está ligado à música é a palavra 

interpretar. Advindos desses conceitos temos interpretar e interpretação. Diversos autores 

têm explorado o tema com diferentes abordagens, por exemplo, John Rink (2002), que 

direciona seu campo de análise para apreciação de interpretações, e outros como Wallace 

Berry (1989) que, ao contrário, partem da análise da obra escrita para desenvolver critérios 

voltados para a interpretação. Neste trabalho a performance é entendida como resultado do 

preparo, a apresentação/realização da obra musical. 

 No Capítulo 1, Elementos preparatórios para construção da performance, será 

examinado um recorte na biografia de Francisco Mignone, respectivo aos anos de 

experimentação, com toda a informação possível sobre correntes estilísticas manifestadas na 

obra do compositor, entrevistas concedidas ao longo da vida sobre o fazer composicional, seu 

pensamento e influências. Como fontes utilizaremos as produções literárias, textos, 

dissertações e artigos que se debruçaram sobre a obra do compositor. Um subitem desse 

capítulo será dedicado à teoria do contorno, no qual trarei um breve histórico, explicação dos 

conceitos, simbologia e críticas a ela. A relação análise/performance será abordada sob a ótica 

dos diversos autores no último subitem. 

 O Capítulo 2 trará apontamentos analíticos gerais e, num segundo momento, a 

aplicação da teoria do contorno a cada um dos prelúdios, assim como ao enigma. Seus 

resultados então, serão analisados com a intenção de construção de uma performance.  
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1. Elementos preparatórios para construção da performance 

  

 

 Neste capítulo serão abordados três itens distintos: biografia e influências, a teoria do 

contorno de Michael Friedmann e a relação entre a análise e performance. São questões que 

fazem parte do processo preparatório do intérprete, com a finalidade de edificação de uma 

performance. 

 

 

1.1 Biografia e influências 

  

 Nesta biografia, procurei realizar um recorte dos anos de experimentação, que 

compreendem o período de 1960 a 1976, segundo classificação de Priscilla Paes (1989, p.55). 

Cabe notarmos que o sexteto em questão foi escrito em 1977 e, portanto, estaria fora dessa 

classificação. No entanto, a própria autora da classificação resguardou-se ao afirmar que os 

períodos não são estanques. Assim, ainda existia produção de um período antecedendo outro 

ou sobrepondo-se a outro. 

 Somente após a morte de Mário de Andrade, amigo e mentor de Francisco Mignone, 

em 1945, foi que este último se permitiu sair em busca do novo. Ele revelaria a dominação 

que o amigo exercia sobre sua produção artística (ibidem, p.56). No livro A parte do anjo, 

Mignone aborda a questão de influências na escrita musical, escreve sobre as influências 

recebidas de Stravinsky e a utilização das obsessões rítmicas do compositor russo, assim 

como de De Falla (MIGNONE, 1947, p.40). A influência na escrita é comentada também por 

Martins (1997, p.76): “Mignone é profundamente timbrístico e este gosto pelo som inusitado 

vem prioritariamente de Debussy [...] “Na produção para piano de Mignone, podem-se 

perceber correntes básicas, influenciadoras da criação [...] De Falla, Stravinsky, Ravel e 

sobremaneira Debussy são compositores que Mignone admirava”. Essa questão da influência 

de outros compositores havia sido abordada anteriormente por Mário de Andrade em um 

artigo para o jornal O Estado de S. Paulo, reproduzido no livro de Vasco Mariz (1997, p. 20), 

em que se menciona a atração permanente por Debussy e Ravel na escrita de Mignone. 

 Nos idos de 1960, Mignone declarou que surgira a necessidade de enriquecer sua 

técnica de composição com outros processos de composição e estudou, segundo ele, o 

dodecafonismo e o serialismo. Quando indagado sobre o caminho que o levara ao serialismo 

nos anos 1960, respondeu: 
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Somente em 1960, assim que acabei de compor e apresentar o meu único Concerto para 

piano e orquestra e também, tendo ensaiado e dirigido a Missa  de São  Marcos de 

Stravinsky [sic], é que surgiu em mim a necessidade de enriquecer minha técnica de 

composição com outros processos de composição. Partindo de Stravinsky, li e estudei tudo 

o que estava ao meu alcance a respeito de dodecafonismo e serialismo. (MIGNONE apud 

KIEFER, 1983, p.58) 

 

 Regis Duprat (apud PAES, 1989, p.3), de modo semelhante, reforça a ideia falando 

sobre a estética de Mignone: “A tendência estética de Mignone não é algo simplesmente 

adotado, mas sim o resultado de um processo inquietante de busca e de experiência própria de 

tendências possíveis”. 

 O Pequeno oratório de Santa Clara (1960), com texto de Cecília Meireles, é a obra 

que inaugura sua fase de experimentação. Ele escreveu nessa época Dois quintetos de sopros 

(1961), a 2ª sonata para piano (1962) e a 3ª sonata para piano (1964), 1ª sonata para violino 

e piano (1964), 2ª e 3ª sonata para violino e piano (1966), a 4ª sonata para piano (1967). 

Apesar de buscar enriquecer seu repertório composicional, ele jamais realizou experiências 

musicais de vanguarda no setor da canção. Sua 2ª sonata para piano (1962) utiliza-se de uma 

tendência nacionalista com incursões pelo serialismo e dodecafonismo e na sua 4ª sonata para 

piano (1967) utiliza o atonalismo radical, com uso percussivo do piano e de clusters: 

 

As últimas três sonatas [1962,1964 e 1967] traduzem o universo mais cerebral do 

compositor e determinados ingredientes orquestrais são tratados de maneira brilhante e 

burilada. Percebe-se que em todas as três últimas, Mignone, sem abandonar determinados 

princípios do seu acervo criativo instrumental, estará mais próximo de um pianismo 

percutante e a timbrística se mostrará mais enriquecida. (MARTINS, 1997, p.67) 

 

 Nesse período de 1962 até 1968, Mignone escreveu sete missas para coro a cappella. 

Nas missas, o próprio autor diria buscar uma nova maneira de não se submeter à prisão do 

compasso e que soasse como música pura. O cromatismo, o uso frequente da enarmonia e 

superposição harmônica criam uma grande complexidade (FONSECA, 1997, p.124).  

Mignone, sobre os processos de composição utilizados, declara: 

 

Depois de dobrar o cabo das boas resoluções, aos sessenta e mais anos, entreguei-me a 

escrever música pela música. Agrado a mim mesmo e é quanto basta. Aceito e emprego 

todos os processos de composição conhecidos. Transformo-os à minha maneira. Como sou 
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e serei sempre um eterno insatisfeito, refaço cinco ou mais vezes as minhas obras.   O que é 

certo é que mudei numa coisa: antes entregara-me a um inútil não-vale-a-penismo, hoje 

reajo escrevendo uma obra atrás da outra, na ânsia de superar-me (MIGNONE apud 

MARIZ, 1968, p.46). 

 

 O segundo sexteto para a formação quinteto de sopros e piano, em linguagem atonal, 

foi escrito em 1970. O elemento aleatório foi utilizado por Mignone somente na sua Sinfonia 

transamazônica (1973).  

 O terceiro sexteto, Seis prelúdios e um enigma para flauta, oboé, clarineta, trompa, 

fagote e piano, alvo deste trabalho, datado de 3 de dezembro de 1977, está em linguagem 

atonal. Segundo a classificação de Paes (1989, p.55), esse sexteto encontra-se no começo do 

período classificado como maturidade, findo o período de experimentação. 

 Mignone manifestar-se-ia sobre esse período:  

 

Minha música dos anos 60 e 70 é uma música experimental. Eu acho que o compositor 

deve conhecer todos os processos de composição para ter o seu próprio. O que eu faço 

agora, depende do momento. Pode ser nacionalista ou não. Depende do que eu estou 

sentindo, do que eu estou com vontade. (MIGNONE apud PAES, 1989, p.35) 

 

 Em entrevista concedida ao Jornal do Brasil em 17 de abril de 1977 e reproduzida no 

livro de Mariz, diz o compositor aos 80 anos de idade: 

 

Numa revisão de minha obra, pouco sobrará. Algumas músicas melhor que nem tivessem 

sido publicadas. Em geral, condeno toda a minha música atonalista. A minha técnica se 

compõe de vários processos de composição, passando por vários estágios e períodos que 

podem ser bons ou péssimos. (MIGNONE apud MARIZ, 1977, p.47) 

 

 Cabe notar que esse tom reprovador de Mignone antecede a própria data de feitura do 

sexteto, o que nos faz pensar que nem toda a obra atonal escrita por ele é rejeitada. Na 

arquitetura do sexteto, notamos procedimentos realizados à maneira de Stravinsky (recortados 

por blocos) e diversas influências de Debussy, principalmente no tratamento dado ao piano. 

 

Eu sou um autor que usa vários processos de composição. Quando estudei o 

dodecafonismo, fiquei empolgado e comecei a escrever uma música que nada tinha de 

africano nem nacionalista, uma música puramente expressionista; era o som pelo som. Essa 

fase eu abandonei já, há uns dez anos que eu não faço mais, mas houve um momento que 

ela me empolgou; é um processo de composição em que o compositor não percebe que está 
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ficando isolado, vai ficando sozinho, o autor não tem a ligação, não tem uma mensagem 

bonita para transmitir. O expressionismo é o eu musical de alguém que quer se afastar de 

tudo. Essa fase eu abandonei; achei que estava errado. Fiz umas experiências; agora, os 

processos técnicos do dodecafonismo, alguns ficaram; melhoraram  minha técnica 

de composição. (MIGNONE apud PAES, 1989, p.60) 

 

 Francisco Mignone faleceu no Rio de Janeiro aos 88 anos, em 19 de fevereiro de 1986. 

 

 

1.2 A teoria do contorno de Michael Friedmann 

 

  Michael Friedmann
2
 tem artigos publicados em várias revistas teóricas. Seu livro, Ear 

Training for Twentieth-Century Music (1990), recebeu uma citação especial na Society for 

Music Theory. Suas composições têm sido apresentadas para um vasto público, e ainda é um 

pianista atuante com frequentes recitais. Suas performances têm foco na música de 

Schoenberg, Beethoven tardio e Schubert. Suas especialidades acadêmicas incluem a relação 

análise/performance na música de câmara de Brahms e Schumann. Seus artigos versam sobre 

análises da música de Schoenberg e performances da música para piano do compositor. Além 

de suas atividades de ensino na Universidade de Yale, lecionou recentemente na Universidade 

de Pequim e no Conservatório Central dessa cidade e proferiu palestras realizadas no Beijing 

Modern Music Festival. 

 A teoria do contorno foi apresentada ao mundo em 1985, por intermédio de um artigo 

publicado no Journal of Music Theory. O artigo intitula-se “A Methodology for Discussion of 

Contour: its Application to Schoenberg’s Music” (FRIEDMANN, 1985). Friedmann 

formulou uma base sólida para o estudo desse fenômeno musical, o contorno de superfície. 

Na mesma publicação, foi alvo de críticas, dois anos mais tarde, por parte de Elizabeth West 

Marvin & Paul A. Laprade (1987), com o artigo “Relating Musical Contours: Extensions of a 

Theory for Contour”, no qual propuseram extensões da teoria. Estas foram veementemente 

vetadas por Friedmann (1987) em resposta, ainda no mesmo periódico, no artigo “A Response 

– My Contour, Their Countour” publicado também no mesmo ano. Nesse artigo Friedmann 

responde às críticas e salienta que alguns analistas poderiam se beneficiar das duas 

                                                           

2 Michael Friedmann é um teórico, pianista, pedagogo e compositor é professor da Universidade de Yale. 

Recebeu seu bacharelado da Universidade de Brandeis e seu PhD em composição pela Universidade de Harvard. 

Ele atuou nas faculdades de música do New England Conservatory of Music, da Universidade de Pittsburgh, o 

Hartt School of Music, e foi professor visitante no Amherst College, no outono de 1990. Mais recentemente, ele 

ensinou no Instituto Steans para Jovens Artistas do Festival de Ravinia. 
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proposições; entretanto ressalta, entre outras coisas, o uso de diferentes nomes para ideias 

similares, assim como conceitos divergentes da teoria.  

 A aplicação da teoria do contorno, neste trabalho, dar-se-á do ponto de vista do 

intérprete, pois se trata de uma ferramenta que complementa sua visão no que tange a 

apontamentos analíticos usualmente realizados visando a performance. Faz-se necessário 

realçar que a teoria tem um grau de aprofundamento bastante elevado, sendo este aspecto 

muito pertinente quando vamos analisar uma peça para realçar todos seus aspectos estruturais. 

No entanto, usarei fragmentos da teoria de forma bastante pessoal e notadamente pelo aspecto 

prático que esta pode ter no desenrolar do processo de performance. Como citado no artigo de 

Friedmann, a quebra da tonalidade fez com que os campos tonais não mais existissem, assim 

como a relação de tensão e relaxamento inerente ao sistema tonal.  

 A construção de uma linha melódica na música atonal, por parte do intérprete, apesar 

de inúmeras indicações expressas pelo compositor, tornou-se uma atividade que apresenta 

certo grau de dificuldade. Por mais que a grafia seja precisa, há ainda certo conteúdo de 

expressividade componente de uma linha melódica, que não está representada graficamente. 

Cabe ao intérprete acercar-se de propriedades analíticas para compor seu discurso musical e é 

nesse ínterim que a teoria do contorno será utilizada. 

 Na escrita tonal, as relações de consonância-dissonância são facilmente identificáveis, 

enquanto na escrita atonal as alturas têm outra organização. Na música atonal as relações 

entre as alturas, pela sua própria natureza, são incapazes de exercer o mesmo grau de controle 

sobre a superfície musical como o atribuído à relação de alturas na música tonal. O controle 

exercido pelas alturas na música dodecafônica é uma delimitação da sua soberania, em que as 

classes de altura e classes de intervalos têm uma construção lógica. 

 Num determinado tratamento composicional das relações de classe de intervalos e do 

contorno, poderíamos encontrar um vínculo entre o uso particular de segmentos e contornos 

que se encontram consistentemente relacionados. No outro extremo, contorno e classe de 

alturas poderiam ser tratados autonomamente, cada qual produzindo suas próprias relações e 

estruturas hierárquicas.  

 A percepção do contorno é mais genérica do que a percepção de alturas e o contorno 

de uma unidade musical pode ser um parâmetro melódico mais facilmente reconhecido e 

consequentemente relacionado com outras características musicais.  A análise do contorno 

acrescenta uma dimensão muito necessária para a nossa visão de segmentos do repertório do 

século XX. 

  Eu gostaria de descrever três conceitos da teoria de Friedmann que usarei nesta 
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dissertação para descrever o contorno: a série de contorno adjacente (contour adjacency series 

– CAS), o vetor da série de contorno adjacente (CASV) e a classe de contorno (contour class 

– CC).  

 A série de contorno adjacente (contour adjacency series – CAS) descreve a série de 

movimentos ascendentes e descendentes da melodia. Movimentos repetidos adjacentes não 

são contabilizados, nem são indicadas repetições de alturas, mesmo que sobre um longo 

período. Michael Friedmann adotou a ordenação de John Rahn, descrita no livro de 1980, 

Basic Atonal Theory (publicado pela Longmann), cuja classificação mede a direção 

ascendente e descendente usando os símbolos matemáticos mais e menos (+ e -) e a “distância 

real em semitons” entre duas alturas, e remove o fator distância, deixando somente os + e os -. 

Na verdade, a CAS não nos proporciona uma maneira de julgar a relação do contorno entre 

alturas não consecutivas que exibem uma mudança de direção. Isto é,  dada uma determinada  

CAS de < +,- > , é impossível saber se a terceira altura será mais aguda ou mais grave que a 

primeira. Deste modo, embora o CAS seja bastante rudimentar, há uma descrição genérica da 

série de movimentos entre alturas adjacentes temporalmente. Apesar da falta de refinamento, 

a CAS é uma ferramenta efetiva por estabelecer um tipo de contorno equivalente e por 

descrever retrógrados e rotação de ordem.  

 Para estabelecer uma equivalência da classe de rotações, retrógrados e outros tipos de 

permutações, podemos sintetizar a série de contorno adjacente em um vetor de dois dígitos, 

denominado vetor da série de contorno adjacente. Por exemplo, CASV< 3,2 >, que indica 

uma unidade melódica de seis notas contendo três movimentos ascendentes e dois 

descendentes em qualquer ordem. Em outras palavras, unidades CAS que partilham do 

mesmo vetor de dois dígitos CASV podem estar relacionadas por rotação, retrogradação e 

outras permutações mais irregulares. O conceito introduzido anteriormente é sempre grafado 

primeiramente com os movimentos ascendentes e depois da vírgula os movimentos 

descendentes, caso existam.  

 A CAS é uma classe de equivalência para um número infinito de representações no 

âmbito das alturas. É inútil quantificar níveis de transposição para membros diferentes de uma 

mesma classe de equivalência de CAS. Consciente do grau mínimo e máximo das diferenças e 

similaridades de CASV, podemos transmitir o grau relativo de queda ou ascensão de uma 

unidade musical, assim como uma possível matriz estrutural de relações entre unidades 

musicais. 

 A classe de contorno (contour class – CC) é muito mais específica e explica as 

relações entre alturas de um contorno em uma unidade musical. Descreve não somente as 
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relações entre alturas de um contorno como a CAS, mas também reflete a ocorrência de 

repetição de alturas. Na CC, 0 é a altura mais grave e n-1 (n = número das diferentes alturas 

de uma dada unidade musical) é a mais aguda. A CC é grafada da seguinte maneira, por 

exemplo: < 1-2-3-0 >. A CC descreve a posição das alturas relativas umas às outras, enquanto 

a CAS descreve a série de movimentos entre as alturas. O uso da classe de contorno requer 

uma visão completa da unidade musical, ao passo que a CAS relata os acontecimentos de 

deslocamentos. Por meio da CC podemos observar a atitude do compositor em relação às 

linhas melódicas, tanto quanto preocupações tradicionais, como o preenchimento de saltos e a 

obtenção de pontos culminantes. A classe de contorno mede relações internas de uma 

determinada unidade musical, não a frequência e a distância absolutas.  

 Os conceitos levantados até este ponto e seu uso prático para o intérprete são de 

grande valia. Um aprofundamento da teoria do contorno passa a ser interessante quando o 

objetivo é analisar o fazer composicional. O artigo completo traz tabelas comparativas de 

segmentos, de conjuntos, de subconjuntos, quantas vezes foram utilizados, a preponderância 

de um determinado contorno, vetores, matrizes e outros dados; contudo esse tipo de análise 

aparta o aspecto prático tão caro ao intérprete. 

 Uma cópia completa do artigo “A Methodology for Discussion of Contour: its 

Application to Schoenberg’s Music” (Friedmann, 1985), publicado no Journal of Music 

Theory, encontra-se no anexo A. 

 

 

1.3 A relação análise/performance 

   

A disciplina Análise e Estudos da Performance é hoje inserida na moderna teoria da 

música e tem cerca de cinquenta anos de idade. É chamada por Dunsby (1995, p.12), 

simplesmente, de Estudos da Performance. Neste item, vemos que diversos autores têm 

explorado o tema com diferentes abordagens. Um dos primeiros autores a discutir essa relação 

foi Roger Sessions (1950).  

Depois de Sessions, outro autor que contribui sobremaneira para a nova categoria da 

teoria da música foi Erwin Stein (1962), com o estudo da estrutura da forma e frase e suas 

relações com a performance. Este último autor é considerado o fundador da disciplina em sua 

acepção moderna e identificou questões como tempo, dinâmica e articulação, consideradas 

vitais pelo intérprete, e afirmou que considerações estruturais não poderiam garantir uma boa 

interpretação, apenas evitar uma errônea (ibidem, p.21). Embora não explicitada em seu livro 
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a ênfase na temporalidade dos acontecimentos musicais e níveis estruturais, Sessions 

estabeleceu o campo de pesquisa para as duas décadas seguintes.  

Edward T. Cone combinou o estudo da temporalidade e níveis estruturais, 

introduzindo o conceito de hipermetro. O conceito de hipermetro é mais comumente utilizado 

pelos estudiosos da análise schenkeriana. Contudo, para Cone (1968, p.38) o conceito está 

inerentemente ligado à performance: “uma performance válida depende primariamente da 

percepção e comunicação da verdadeira rítmica da composição”.  Quase todos os conceitos 

trazidos nos primeiros anos foram prescritivos, única e exclusivamente por serem eles um tipo 

de abordagem dada por analistas para intérpretes.  

 O livro Musical Structure and Performance de Wallace Berry (1989) é talvez o livro 

mais conhecido que trata da questão da performance e tema de controvérsias de estudiosos do 

assunto. No livro, Berry analisa três peças (de Brahms, Berg e Debussy) e faz recomendações 

de como o intérprete deveria proceder em relação a estas obras. Se por um lado o livro é 

prescritivo, por outro não deixa de ser um dos mais ambiciosos projetos dessa natureza. Nele 

deixa alguns conceitos muito pertinentes que cito a seguir e que vão ao encontro do meu 

trabalho. 

 

Um segundo domínio [o primeiro trata sobre a temporalidade] da atividade interpretativa é 

a articulação, o controle calculado do próprio impulso musical numa extensão infinita de 

possibilidades. Aqui estão incluídos todos os ajustes de eventos individuais: em 

intensidade, duração, em consistências de legato em que se podem agrupar eventos e em 

pontuações que podem ser ligeiramente separadas. Assim como a escolha de tempo, a 

articulação sugere muitas vezes um caráter expressivo, não somente nas suas tendências 

inerentes, mas também em modulações da superfície. (ibidem, p.3) 

 

 Berry sustenta que nenhuma performance pode almejar representar todos os conceitos, 

mas que essa consciência de diferentes concepções da estrutura estabelece a base necessária 

para as escolhas na interpretação (ibidem, p.84): 

 

O propósito da análise é muito menos advogar por uma ou outra interpretação como 

verdadeira – muito menos para argumentar por uma análise antisséptica que resolva todos 

os problemas – do que sugerir como decisões interpretativas podem estar condicionadas 

pelas várias construções analíticas divergentes e assim demonstrar que uma interpretação 

perspicaz é, muitas vezes, uma questão de escolher um determinado caminho na 

composição ou numa rede de caminhos inter-relacionados, em uma considerada unidade do 

todo. (ibidem, p.83) 
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 Jonathan Dunsby trabalha, em seu livro, diversos conceitos, como o estudo da 

performance como disciplina, a ansiedade e a maestria, e o design na música. Este último 

tópico é bastante rico e traz alguns conceitos que gostaria de expor: “há casos em que um 

aprimorado entendimento teórico da música está intimamente conectado a sua utilização em 

circunstâncias como harmonias complexas, texto refratário ou uma composição fraca” 

(DUNSBY, 1995, p.79). Sobre estrutura, diz ele: “é um dos aspectos retratados, dos mais 

difíceis dentro do design musical, para ser discutido de uma maneira simplória” (ibidem, 

p.81). 

 Dentro dos pesquisadores da performance, temos também Eric Clarke, que discorre 

sobre diversos componentes da performance, em especial a expressividade, que é colocada da 

seguinte forma: “[a] expressão pode ser entendida como inevitável e insuprimível 

consequência do entendimento da estrutura musical, mas é também uma tentativa consciente e 

deliberada por artistas para fazer sua interpretação audível” (CLARKE, 2002, p.65). Ele 

reflete ainda sobre os elementos musicais e a expressão: “estrutura musical é um importante 

componente que motiva e dá forma à expressão, mas este é somente um elemento dentre uma 

ampla rede de relações” (ibidem, p.68). 

 Somente nos últimos anos, uma nova visão sobre a performance vem ganhando mais 

atenção dos estudiosos – a visão do intérprete. Estudos vêm sendo conduzidos explorando as 

realizações dos intérpretes e suas performances (RINK, 2002; CLARKE, 2002; REID, 2002; 

DUNSBY, 1995).  

Alguns estudiosos da performance como Rink (2002) têm estudado as flutuações de 

tempo na performance, assim como Johnson (2002) estuda a interpretação dos tempos e 

durações de uma determinada obra. Esses são estudos sobre a performance que são um estudo 

da gravação realizada por determinados intérpretes, isto é, de uma mídia, seja ela qual for, que 

reproduz as intenções da interpretação na performance. Outros estudos estão voltados para a 

parte psicológica do fazer musical, por exemplo, o aprendizado e a ansiedade (CLARKE, 

2002; DUNSBY, 1995) e outros campos como a pedagogia da performance (DAVIDSON, 

2002) ou a memorização da obra (WILLIAMON, 2002). 

 Esses aspectos cognitivos da performance não serão abordados neste trabalho, ainda 

que alguns autores, como Jonathan Dunsby, transitem entre o fazer musical e a análise como 

processo preparatório. Entendo que alguns aspectos mais modernos do estudo da performance 

colaboram com o entendimento do fazer musical, assim como o esclarecimento de aspectos 

psicológicos e físicos que constituem o ato performático, porém essa vertente do estudo não 



20 

 

será aprofundada nesta dissertação. 

  A construção de uma performance é algo de grande complexidade e vem ganhando 

espaço no meio analítico. O uso de técnicas que auxiliam o intérprete neste processo e o 

entendimento do processo inteiro é de suma importância.   

 Ao interpretar uma composição do século XX, é preciso escolher quais ferramentas 

analíticas são mais adequadas à linguagem da obra. A estrutura musical da obra, os 

apontamentos e a exploração de todos os elementos que compõem a obra serão investigados e 

averiguados para, junto com uma nova ferramenta de análise, preparar uma performance 

sólida. 
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2. Francisco Mignone – Seis prelúdios e um enigma 

 

 

Neste capítulo analisarei cada um dos prelúdios, assim como o enigma. A obra de 

Francisco Mignone está em manuscrito, assinada e datada em 3 de dezembro de 1977. Possui 

sete partes dispostas da seguinte forma: três prelúdios, enigma e três prelúdios, com 253 

compassos. Foi escrita para flauta, oboé, clarinete em si bemol, trompa em fá, fagote e piano. 

Procederei sempre com uma análise preparatória preliminar voltada para a performance, 

englobando forma, métrica e considerações gerais, utilizando-me de diversas técnicas de 

análise disponíveis. Na sequência, apresentarei a abordagem sobre a ótica da teoria do 

contorno, conceituada no capítulo anterior, e a aplicação desta teoria à performance. 

 

 

2.1.1 Primeiro prelúdio – análise preparatória preliminar 

 

 Mignone utiliza uma forma ternária ABA', na qual temos uma seção A, com doze 

compassos de duração, bastante similar, em tamanho, com a seção B com dez compassos de 

duração; contudo a seção A' é mais longa em tamanho com 16 compassos de duração. No 

gráfico abaixo, salientamos a métrica utilizada para cada uma das seções. 

 

   

   Figura 1 - Forma e métrica do primeiro prelúdio 

  

 Dentro da métrica, temos uma preponderância do compasso quaternário com 18 

compassos, seguido por 15 compassos ternários, dois compassos binários e finalmente um 

compasso de cinco por quatro. 

 O primeiro prelúdio tem a duração aproximada de cerca de 1’50 com 38 compassos. A 

escrita do piano assemelha-se mais à de um instrumento dos sopros, sem muitas formações de 
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acordes e dobramentos de oitava. Mignone utiliza-se de quintas e quartas com dobramento de 

oitava sem inclusão de terças, fazendo com que nenhuma formação de acorde seja 

reconhecida. O primeiro prelúdio é apresentado com todos os instrumentos em uma textura 

polifônica. A orientação da escrita é atonal, contudo com uso bastante livre do cromatismo e 

trechos utilizando escrita modal. Nos compassos 15-20 há um trecho modal no solo da 

trompa.  

 No início do primeiro prelúdio, a flauta sustenta uma melodia por nove compassos que 

é continuada pelos demais sopros. Nota-se que a melodia da flauta exibe as 11 alturas da 

escala cromática com exceção da nota sol. Trata-se de uma longa melodia, movendo-se em 

tons vizinhos, que explora a capacidade melódica do instrumento ao mesmo tempo em que 

ajuda a organizar a seção inicial. Essas frases servem de depósito temático e como fonte de 

motivos mais curtos (RODRIGUES, 2002, p.83). 

 Todas as doze alturas da escala cromática são apresentadas nos três primeiros 

compassos, e o segundo compasso é uma repetição do primeiro, a não ser pelo uso de rítmica 

diferente na linha da flauta. Assim, as notas apresentadas no primeiro compasso repetem-se, 

com a apresentação quase simultânea de todas as doze alturas (Figura 2). 

  

 

Figura 2 - Início do primeiro prelúdio, compassos 1-5 

 

 Em um compasso quaternário temos o oboé, o clarinete e a trompa sustentando 

acordes nos oito primeiro compassos da peça, com movimentos na sua maioria diatônicos. O 

piano também sustenta acordes, completando o acorde dos sopros, desprendendo-se por um 

instante no quinto compasso da peça, com desenhos rítmicos respondendo à flauta. Contudo, 
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imediatamente no compasso seguinte, volta a realizar uma linha melódica em mínimas 

descendente de dois compassos e nos dois compassos seguintes uma linha de mínimas com 

uma variação de direção, voltando a atuar somente no compasso 13. O fagote tem um desenho 

totalmente diferente dos demais instrumentos, uma linha ascendente de quatro colcheias 

repetida por dois compassos (Figura 3). No terceiro compasso, uma variação é realizada com 

a introdução de uma quiáltera de cinco colcheias nos dois primeiros tempos, retomando 

posteriormente o desenho anterior. No quarto compasso vemos uma transposição um semitom 

acima com a quarta colcheia alterada ascendentemente.  

 

 

Figura 3 - Compassos 1-5 

 

 A flauta, por sua vez, tem uma linha que se inicia no primeiro compasso com um 

movimento ré-si bemol com quiálteras de semínima, posteriormente semínimas e depois uma 

mínima, com uma nítida sensação de calando. A melodia tem duração de nove compassos 

(Figura 4). 

           

 

Figura 4 - Compassos 1-9 

 

 A dinâmica geral é piano para todos os instrumentos. Há um emprego extenso do 

cromatismo nesta primeira seção. No compasso 9, o oboé assume a linha da flauta, juntamente 

com os outros quatro sopros, para então realizarem uma seção de quatro compassos de 

duração. Esse mesmo material dos quatro sopros será reutilizado pelo compositor mais 

adiante, no prelúdio, mais exatamente na seção final, compassos 34-38, quando então 

falaremos mais detalhadamente sobre as mudanças empregadas pelo compositor (Figura 5). 
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Figura 5 - Compassos 9-12 

 

 No compasso 13, somente trompa e piano soam, com o fagote sustentando um mi 

bemol, que fora inicialmente executado pelo piano (Figura 6). Esse tipo de tratamento é 

nitidamente uma sustentação da nota mi bemol do piano, que decairia devido à característica 

do instrumento. Com a solução adotada, percebemos que o piano não necessita percuti-la 

novamente.                 

  

 

Figura 6 - Linha da trompa em fá, fagote e piano, compassos 13-20 

 

 Nesse trecho de oito compassos, notamos um emprego em mi bemol mixolídio, 

realizado pela trompa, em dinâmica forte com a indicação heroico e reforçado pelo mi bemol, 

inicialmente executado pelo piano e posteriormente pelo fagote. Enquanto o piano alterna as 

notas dó e mi bemol, com ré bemol e fá na mão esquerda, a mão direita executa acordes em 

movimento paralelo ascendente e descendentemente. Nesse acompanhamento do piano, o 

compositor alerta o executante com os dizeres sem martelar, resvalando no teclado, o que nos 

faz notar que se trata apenas de uma textura de acompanhamento. Encontramos um 
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procedimento semelhante na Sagração da primavera de Igor Stravinsky, uma melodia modal 

com a textura tonal executada pelas trompas com acordes paralelos de sétima (Figura 7).  

 

   

Figura 7 - Igor Stravinsky, segmento da Sagração da primavera 

 

 Os dois compassos seguintes são um elemento de ligação com a ausência do fagote. 

Trompa e piano trazem um ritmo em paralelo, enquanto um movimento ascendente de 

colcheias, na voz superior do piano, traz um intervalo de quarta diminuta e trítono. No 

compasso seguinte, o ritmo é alterado para semínima e colcheia dando a sensação de este 
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motivo estar sofrendo uma dilatação ou rallentando, se assim o desejarmos (Figura 8). 

 

    

Figura 8 - Compassos 21-22 

 

 A próxima seção, com duração de seis compassos, de número de compasso 23, traz a 

inscrição poco meno, em que temos o retorno de todos os sopros e o piano é omitido (Figura 

9). Nesse trecho notamos a realização da flauta sobressaindo-se, no mesmo espírito inicial, 

porém com poucas alusões temáticas ao material inicial. O cromatismo retorna na linha do 

clarinete e é enfatizado pela flauta, no terceiro compasso, em movimento paralelo. Oboé e 

fagote têm um movimento em quintas paralelas ascendentes nos três primeiros compassos, 

depois ganham autonomia. Quando o clarinete toma a posição de solista, executa uma linha, 

quase uma cadência, com mudanças na métrica dos compassos, emoldurado pelo fagote e pela 

flauta. Esse acompanhamento realizado pelo fagote exibe uma bordadura sobre a nota lá e, no 

caso da flauta, uma alternância das alturas fá# e mi, insinuando uma espécie de ostinato.  

   

 

Figura 9 - Compassos 23-28 

 

 A entrada do piano, no compasso 29, demonstra o mesmo material dos compassos 21-

22, com o ritmo complementar previamente exposto, executado pelo oboé e acrescido de mais 

um compasso com quiálteras de três semínimas, executadas somente pelo piano. Alcançamos 
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então o tranquillo, em que flauta, oboé e clarinete executam o motivo de bordadura do fagote 

de cinco compassos anteriores, sobre um pedal de sol# do fagote com a duração de dois 

compassos, sendo o segundo compasso uma repetição em eco. 

 Trompa e piano entram com o mesmo material temático exposto pelos sopros no 

número 1, agora retrabalhado para os dois instrumentos (Figura 10). Os cinco sopros retomam 

o mesmo material temático executado anteriormente, porém com uma aumentação rítmica no 

terceiro tempo (da primeira vez, estávamos em um compasso ternário e agora encontramo-nos 

em um compasso quaternário), dando-nos a impressão de um rallentando, para finalizar com 

um acorde do piano, também em forte. 

 

  

Figura 10 - Seção final, compassos 34-38 

 

 

2.1.2 Primeiro prelúdio – aplicação da teoria do contorno  

 

 Primeiro considerei a linha da flauta que possui uma frase de nove compassos. 

Aplicando a teoria do contorno, percebi mais elementos em comum do que inicialmente 

suposto (Figura 11). A primeira sugestão na performance, partindo dos resultados obtidos 

pela teoria do contorno, é que se conduza o crescendo inicial da linha da flauta até o segundo 

tempo do segundo compasso, quando temos o primeiro conjunto analisado. O segundo e 

quarto segmentos têm o mesmo contorno, seguidos de pausa de colcheia. Como três dos 
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quatro primeiros segmentos possuem pausa, sugerimos que o primeiro e o segundo segmentos 

sejam agrupados na performance, da mesma forma o terceiro e o quarto. 

 

     

Figura 11 - Flauta, compassos 1-9 

 

 No segundo sistema uma possibilidade para a performance deste trecho sugere que 

enfatizemos o primeiro e segundo segmentos separando-os, já que apesar de contarem com as 

indicações de crescendo e diminuendo estão sobre uma mesma ligadura. O que foi sugerido 

não é uma separação da ligadura, o que resultaria em desrespeito à vontade do compositor, 

mas sim uma inflexão no segundo grupo, para melhor delinear a repetição de uma mesma 

ideia musical. Deve-se ter o cuidado de realizar o mesmo tipo de crescendo nos dois grupos. 

 No próximo exemplo é possível coletar diversas informações que ajudarão na 

performance. O trabalho cromático desse segmento é intenso em conjuntos menores e 

maiores. Na Figura 12 estão assinalados todos os conjuntos com mesmo CAS e CC. 

 

Figura 12 - Compassos 5-10 
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  A linha inicial do fagote no compasso 5, que apresenta CAS < +,+,+ >, é a linha 

originária do começo do movimento. Todas as linhas apresentam o mesmo contorno, algumas 

em movimento cromático, outras com uma composição tom, semitom. Todas podem ser 

enfatizadas com uma pronúncia clara e articulada ao inicio de cada linha.  

 Cabe-nos salientar ainda os conjuntos restantes, com sua primeira aparição na linha da 

trompa, que apresenta procedimentos de inversão, retrogradação e retrogradação da inversão. 

A seguir, na Figura 13, mostraremos os outros conjuntos do mesmo segmento. Os conjuntos 

possuem CASV < 2,1 > ou sua inversão CASV < 1,2 >. É interessante observar que sem uma 

análise mais aprofundada, os materiais parecem desconexos.  

 

 

Figura 13 - Compassos 6-11 

 

 O próximo trecho é o solo de trompa do compasso 15. Apesar de ser um segmento 

modal, podemos nos utilizar da teoria do contorno para construir uma performance embasada 

e coerente. No trecho analisado, temos dois tipos de conjuntos, um de CAS < -,+,+,- > e outro 

de CAS < -,-,-,+ >. O primeiro deles aparece também invertido, enquanto o segundo somente 

na sua forma original. Quando temos segmentos que se interseccionam numa análise, como 

nesse caso por elisão, fica claro que teremos que nos posicionar em relação a qual aspecto 

realçaremos. Aqui sugerimos que o segundo conjunto não seja enfatizado, ou seja, que a 

construção do discurso musical leve em conta os dois primeiros conjuntos seguidos dos outros 

dois. Desta maneira, podemos exibir dois elementos da composição (Figura 14). 
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Figura 14 - Compassos 15-20 

 

 Adiante, no compasso 27, vemos a bordadura do fagote, que serve de material para as 

duas linhas seguintes. O primeiro conjunto é utilizado na mão direita do piano, enquanto o 

segundo conjunto mostra a relação com o oboé e o clarinete dos compassos seguintes (Figura 

15). A linha da flauta apresenta uma pequena variação rítmica no quarto tempo, com a adição 

de uma nota modificando o contorno, mas não podemos deixar de observar a semelhança do 

contorno. O segundo conjunto do fagote, na Figura 15, tem certa semelhança com o primeiro. 

Desta forma, quando os outros sopros executarem a linha do tranquillo, faremos uma analogia 

acústica do mesmo trecho salientado. 

 

 

Figura 15 - Compassos 27-33 

 

 Neste caso, em que um mesmo material dá origem a mais de um evento, sugerimos 

que o primeiro conjunto seja particularmente salientado por meio de um tenuto no si bemol, 

todas as quatro vezes que aparece, de maneira a confirmar a presença de um material original, 
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do qual ainda derivam outros. Caso não salientemos, o desenho passa a ser uma bordadura da 

nota lá, sem nenhum efeito particular. Todas as vezes temos elisão e a apresentação dá-se 

como um subconjunto, assinalado no exemplo a seguir (Figura 16).  

  

    

Figura 16 - Compassos 27-28 

 

  Há ainda algumas relações relevantes no trecho final do prelúdio que gostaríamos de 

abordar, como a relação original/retrógrado nos compassos 34-36, na mão direita do piano 

(Figura 17). 

 

Figura 17 - Compassos 34-37 

 

 Aqui temos um exemplo no qual não conseguiremos salientar os retrógados 

propriamente sem incluir dinâmicas que auxiliem na performance. Um pequeno crescendo e 

diminuendo no primeiro compasso ajuda a separação entre o conjunto original e o retrógrado. 

Essa inclusão de dinâmica propicia não somente salientar o conjunto original, que por sinal 

está numa relação de quinta justa com a linha da trompa, mas também salientar o subconjunto 
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(última caixa, linha do piano) mostrando a natureza ascendente deste segmento. 

 Dentro do contexto do primeiro prelúdio, cabe lembrar que este último trecho é uma 

variação de um acontecimento musical anterior, compassos 9-11 (Figura 18).   

 

             

Figura 18 - Compassos 9-11 

 

 

2.2.1 Segundo prelúdio – análise preparatória preliminar 

 

 O segundo prelúdio tem 43 compassos com cerca de 2’39 de duração. A forma 

utilizada pelo compositor é um rondó. A métrica é muito variada: na introdução temos quatro 

compassos, na segunda seção sete compassos, na terceira, a mais longa, 16 compassos e a 

reprise de A com 16 compassos. 

 

       

   Figura 19 - Forma e métrica do segundo prelúdio 
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 Na introdução do segundo prelúdio temos quatro compassos em que o oboé realiza 

uma melodia com acompanhamento em acordes sustentados do piano (Figura 20).  

 

   

Figura 20 - Compassos 39-42 

 O piano sustenta clusters, da nota dó ao lá com a ausência da nota fá, trazendo uma 

incerteza de tratamento harmônico, que não fixa um determinado tratamento, seja tonal ou 

modal. Curioso notarmos que quando a nota fá é trazida pelo oboé, o piano resolve da nota lá 

para o si, proporcionando-nos o aparecimento de um trítono. Trata-se de uma linha ascendente 

da nota lá ao fá, repetida e acrescida com a repetição das últimas três notas. Curiosamente, 

temos uma mesma linha, com métrica diferente: temos 2 + 2 compassos, no entanto os dois 

primeiros compassos são ternário e quaternário, o terceiro e quarto quaternários. Praticamente 

temos o mesmo material, com exceção do último compasso, linha do oboé, com a adesão, já 

comentada anteriormente, das últimas três notas repetidas e com valores maiores 

(aumentação), dando a impressão de uma espécie de rallentando composto. O fato de o piano 

atacar uma semínima mais tarde traz uma ruptura na constância e um acento rítmico diverso, 

conseguido não somente pela métrica diferente, mas também pela vontade do compositor de 

uma pronúncia diferente no fraseado (Figura 21).  

 

    

Figura 21 - Compassos 39-42 
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 Diferentemente do primeiro prelúdio, o tratamento instrumental aqui é individual, por 

vezes solista, contrastando com o tratamento dado ao primeiro prelúdio. Pelo menos quatro 

vezes temos um instrumento acompanhado pelo piano ou por acordes dos outros 

instrumentos. Vemos aqui Mignone trabalhar com a paleta de cores que ele tem a sua 

disposição, extraindo timbres inusitados da mesma maneira em que se utiliza de formas 

composicionais diversas, não se prendendo a fórmulas predeterminadas. 

 No quinto compasso, de número 43, uma nova ideia musical é exposta pelo clarinete e 

o mesmo material é trabalhado pelo piano no acompanhamento, em um movimento de 

semicolcheias. A linha melódica do clarinete é respondida pela flauta e sustentada por notas 

longas do fagote e trompa. Essa seção tem a duração de sete compassos e todo o segmento 

está construído fazendo uso de uma escala de tons inteiros. 

 O primeiro compasso da linha de colcheias do clarinete dá origem a todo o material 

trabalhado neste segmento (Figura 22). Segundo Girotto (1998, p.35), a ideia de sobrepor 

planos sonoros na estrutura é uma técnica recorrente em Mignone. No compasso 44, a linha 

apresenta as duas primeiras notas suprimidas da linha original, no entanto o compositor 

aumenta o valor da terceira e quarta notas na terceira vez que exibe a linha, adiciona uma 

semínima no início e dilata mais ainda o valor das duas primeiras notas. A flauta exibe a 

mesma linha por duas vezes consecutivas e invade o próximo compasso terminando a seção. 

Podemos observar um rallentando composto, nos últimos três compassos, da mão esquerda 

do piano. 

 

 

Figura 22 - Compassos 43-50 

 

 A terceira seção inicia-se no compasso 50 e tem uma duração de 16 compassos até o 

fim do compasso 65. Nessa seção, o piano desenvolve uma linha com quiálteras, divididas 
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entre as duas mãos, num movimento de acompanhamento para uma linha melódica principal, 

executada pelo oboé e posteriormente pelo fagote. 

 A linha desenvolvida pelo oboé é brevemente comentada pelo clarinete na anacruse do 

compasso 55, antes de o fagote dar continuidade (Figura 23). Acordes sustentados pelos 

outros quatro instrumentos de sopro surgem a partir do compasso 57, que são mantidos por 

cinco compassos até o número de ensaio 8.   

 

 

Figura 23 - Compassos 50-55 

  

  Partindo para uma análise mais aprofundada da linha do oboé, temos um material 

inicial das sete primeiras notas que será reutilizado, no decorrer da seção, pelo fagote, pela 

flauta e pelo clarinete. No exemplo seguinte (Figura 24) vemos flauta, oboé e clarinete. Neste 

segmento, o compositor adiciona no começo da linha as duas notas que faziam parte da 

segunda exposição da frase do oboé. 

 

 

Figura 24 - Compassos 63-65 

 

 Os instrumentos partilham do mesmo material, porém com mudanças na estrutura 

rítmica e na articulação. Mais uma vez o modus operandi de Francisco Mignone mostra-se 

nessa seção. Como é uma seção bastante longa, a transformação do material inicial e posterior 

utilização é complementada com outras ideias musicais. No compasso de número 62, o fagote 
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inicia uma escala ascendente a partir da nota si (Figura 25). 

           

Figura 25 - Fagote, compassos 62-63 

 

 As últimas quatro notas da escala de oito notas do fagote do compasso 63 serão 

utilizadas pelos sopros. Temos a seguinte sequência de entradas: fagote, trompa, fagote, 

trompa, oboé e flauta. Com isso Mignone consegue uma intersecção de materiais e seções. 

Valendo-se do que disse Rodrigues (2002, p.83), essas frases servem de depósito temático e 

como fonte de motivos mais curtos.  

 Essa intersecção de ideias também é levada para a forma. O piano ainda exibe a 

figuração de quiálteras, enquanto o clarinete apresenta o material utilizado na introdução do 

prelúdio pelo oboé ligeiramente ornamentado na região aguda. Isto acontece dois compassos 

antes do término da figuração do piano e ainda durante a apresentação do material trazido 

pelo fagote, que é utilizado como um motivo de ligação entre as seções (Figura 26). 

 

 

Figura 26 - Compassos 66-70 

 

 O clarinete reapresenta o tema inicial ornamentado por uma quiáltera de seis 

semicolcheias. Examinando mais detalhadamente, as duas primeiras alturas encontram-se uma 

terça abaixo do original, depois se segue como no original, porém uma oitava acima. Na 

segunda apresentação, o clarinete inverte o primeiro com o segundo compasso. As alturas são 
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idênticas às do oboé no início, contudo uma oitava acima. Reproduzimos a seguir a linha do 

oboé para efeito de comparação (Figura 27). 

        

Figura 27 - Compassos 39-42 

 

 O clímax do prelúdio é conduzido pela flauta, em frulato, com a última exposição do 

material da escala do fagote, no compasso 68. Trompa e piano tocam em glissando,em 

movimento contrário. O piano toca uma escala descendente conduzindo a um tremolo. O 

fagote introduz um desenho de colcheias em quiálteras acentuadas enquanto a trompa utiliza-

se de um desenho de fusas para alcançar o compasso 71 (Figura 28). 

 No compasso 71 atingimos o clímax do prelúdio, ocorrendo um adensamento do 

material. O piano realiza tremolo de um intervalo de segunda em dinâmica fortíssimo, flauta e 

oboé duelam com ataques rítmicos com figuras de tercinas em fusas intercalando-se, enquanto 

os demais sopros sustentam notas. O clarinete sobressai-se na região aguda, tocando um 

intervalo descendente de quarta com acentos. Esse material de dois acentos será o condutor 

que permeia todo o final do prelúdio, realçado na Figura 28. 

 

Figura 28 - Compassos 68-71 

 

 Nos compassos 72 e 73, o oboé desprende-se da figuração rítmica: uma linha de 

quiálteras de semicolcheias, propondo algo novo para todos os outros, que estão numa total 
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agitação. Todos silenciam quando o piano ataca dois acordes, no compasso 74, material esse 

apresentado pelo clarinete no compasso 71, conduzindo os instrumentos ao tutti final (Figura 

29). 

 

Figura 29 - Compassos 74-77 

 

 Enquanto as madeiras apresentam quiálteras ascendentes em movimento em sua maior 

parte cromático, a trompa e o piano aliam-se, convencendo finalmente todos os outros a 

unirem-se no intervalo acentuado. Como se estivesse indeciso, o piano junta-se às madeiras, 

intercalando as quiálteras com elas na mão direita, enquanto a mão esquerda mantém o 

intervalo acentuado com a trompa, terminando o prelúdio. Todos são rendidos pelos acentos e 

o piano termina sozinho num acorde de fá maior (Figura 30). 

 

   

Figura 30 - Compassos 78-82 
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   2.2.2 Segundo prelúdio – aplicação da teoria do contorno 

 

  A primeira frase à qual vamos aplicar a teoria do contorno está no compasso 43, logo 

após a introdução de quatro compassos. A primeira linha do clarinete é fonte para todos os 

demais conjuntos encontrados. Aqui observamos operações de inversão e retrogradação. 

Observemos o primeiro conjunto CAS < -,+,+,+,-,-,- >, do primeiro compasso (Figura 31). 

 

 

Figura 31 - Compassos 43-50 

 No segundo compasso, temos as duas primeiras notas omitidas do conjunto original. 

Agora, a primeira e segunda notas possuem outra relação intervalar com o original, no entanto 

podemos identificar o contorno como o mesmo, inclusive porque as quatro últimas notas 

conservaram suas alturas: podemos chamar isso de um subconjunto do original. Na terceira 

exposição do clarinete, vemos as duas primeiras notas quadruplicadas em seu valor; notemos 

que na segunda vez temos o valor dobrado. 

 As duas linhas da flauta têm uma correspondência com a segunda exposição do 

clarinete, sendo também um subconjunto do original. Na linha do piano podemos observar 

certo parentesco com a linha original e, propositadamente ou não, encontramos diversos 

conjuntos. O primeiro e segundo deles são uma inversão, na qual sete notas do original estão 

espelhadas. O terceiro é um retrógrado do original, o quarto um subconjunto e o último um 

original. Ainda que não possamos acusticamente ouvir todos esses conjuntos e subconjuntos 

no piano, permanece a sensação de parentesco com a linha original do clarinete.  

 Quanto à interpretação, podemos salientar alguns aspectos. A fim de tornar audíveis os 



40 

 

demais desdobramentos da linha original, devemos prosseguir com a inclusão de um padrão 

de dinâmica. Mignone anotou a dinâmica piano para o clarinete, mas temos uma linha que 

ascende e descende. Normalmente o intérprete executaria um leve crescendo e decrescendo 

nesta linha: devemos fazer o mesmo com todas as demais.  O terceiro grupo do clarinete, por 

exemplo, tem uma nota de anacruse. Esta deve ser tocada levemente e apoiando o primeiro 

tempo, assim mostraremos o subconjunto claramente. O segundo grupo da flauta, que se 

encontra ligado, não encontraria um eco na interpretação sem uma análise mais 

pormenorizada. A sugestão para uma interpretação do segundo grupo é que se realize um 

novo crescendo até a nota mais aguda e decrescendo.  

 Na seção seguinte, temos a linha do oboé como novo material a ser explorado. A linha 

tem cinco compassos de duração e inicia na nota si da primeira linha suplementar, decaindo 

até o mi da primeira linha para finalizar com um tremolo mi-fá# (Figura 32).  

 

Figura 32 - Compassos 51-55 

 

  O conjunto escolhido na análise do contorno foram as sete primeiras notas. O motivo 

pelo qual escolhemos esse fragmento é que esse material é reincidente na obra, o que veremos 

oportunamente. Durante esses cinco compassos, o mesmo trecho selecionado é ouvido mais 

uma vez, com uma variação rítmica. Há ainda uma expansão da linha, que é devidamente 

assinalada na parte superior do exemplo, com duas notas precedendo o segmento selecionado. 

Podemos salientar, na interpretação, o retorno da linha original, relaxando a dinâmica da linha 

para as duas últimas notas antes do retorno do conjunto selecionado e colocando uma ênfase 

na primeira nota do conjunto reincidente.  

 Posteriormente à linha do oboé, o fagote ataca. Sua linha tem seis compassos de 

duração com uma anacruse de duas fusas. Os conjuntos demarcados tem uma total identidade 

com o conjunto original do oboé. Na primeira apresentação do conjunto realizada pelo fagote, 

o compositor adiciona uma nota e novamente a repete na appoggiatura, enfatizando esta 

escolha.  O uso de trinado enfatiza as duas primeiras notas do conjunto. O tremolo da segunda 

exposição não chega a perturbar a identificação da linha uma vez que o compositor se 
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encarregou de colocar uma appoggiatura antes do tremolo e em seguida antes da quiáltera, o 

que nos faz reconhecer o conjunto do oboé; ademais, assim como o trinado, o tremolo leva as 

notas iniciais do conjunto (Figura 33). 

 

  

Figura 33 - Compassos 55-61 

 

 Logo em seguida o fagote apresenta a escala, anteriormente mencionada na análise 

preliminar, que servirá de depósito temático e como elemento de transição. Não é necessário 

classificar este material com a teoria do contorno, pois seria redundante. A simples 

observação da linha proporciona enxergarmos a ascendência do contorno melódico. 

 A flauta traz a linha do oboé do início: convém lembrar que se trata da linha 

expandida, com as duas notas agregadas ao início. Mignone utiliza um crescendo e 

diminuendo para salientar o material original na flauta e no oboé, só não o fazendo na linha do 

clarinete. Exatamente essa dinâmica executada pela flauta e pelo oboé corrobora a nossa 

sugestão de interpretação: precisaríamos então adicionar ao clarinete o desenho de dinâmica. 

Os conjuntos tem o mesmo contorno CAS, apresentando variações na rítmica e articulação, 

porém o CC do oboé varia ligeiramente, pois utiliza outra relação intervalar nas três primeiras 

notas (Figura 34). 

 

 

Figura 34 - Compassos 63-65 

  O final do prelúdio apresenta um trabalho bastante cromático com o uso (já 
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mencionado anteriormente) de quiálteras de colcheias que formam uma unidade, em 

contraponto aos acentos que conduzem toda a finalização. Por ser um trabalho essencialmente 

motívico e estarem as linhas de quiálteras numa mesma direção ascendente, o uso da teoria do 

contorno é desnecessário, pois os resultados, caso a teoria fosse aplicada, indicariam o que 

conseguimos salientar com outras técnicas de análise, além de os números do CAS, CC e 

CASV serem sempre os mesmos. 

 

 

2.3.1 Terceiro prelúdio – análise preparatória preliminar 

 

 O terceiro prelúdio possui 32 compassos distribuídos em três seções com cerca de 

1’52 de duração. A forma é ternária ABA'. Na introdução temos cinco compassos, na seção 

intermediária, a mais longa, 17 compassos, finalizando com dez compassos.  

 O esquema métrico é bastante simples com apenas duas mudanças de fórmula de 

compasso. É interessante observarmos que apesar de o primeiro compasso ser um ternário, a 

presença de uma fermata no primeiro acorde tira dele qualquer característica métrica. Na 

segunda seção, no último compasso a nota sustentada do piano é uma mínima pontuada: esta é 

precedida de três acordes de quiálteras de mínima num compasso quaternário, que por sua vez 

é precedido de quatro semínimas e nos revela um rallentando composto, descaracterizando 

mais uma vez o compasso ternário. Assim, o prelúdio poderia ter sido composto unicamente 

em compasso quaternário. 

     

Figura 35 - Forma e métrica do terceiro prelúdio 

 

 Temos inicialmente um acorde dos sopros com uma fermata em forte. Nesta primeira 

seção o fagote apresenta sua linha com duração de cinco compassos e é acompanhado por 

acordes de mínimas intercaladas pelo piano e pelos outros sopros. Na introdução deste 

prelúdio observamos um trabalho interessante em que a linha da flauta é o retrógrado da linha 

do fagote. Não se trata apenas de movimento contrário, mas também de um uso deliberado do 
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mesmo material e ainda usado no mesmo esquema rítmico (Figura 36). 

  

 

Figura 36 - Compassos 82-86 

    

No compasso 87, número de ensaio 11, tem início a seção intermediária, com duração 

de 17 compassos. O piano entra com acordes, em dinâmica piano, em movimento contrário 

entre mão direita e esquerda, numa atmosfera delicada que prepara o solo dos sopros. Ao 

mesmo tempo em que na mão direita do piano temos quatro acordes maiores em posição 

fundamental, em movimento de quinta ascendente, temos na mão esquerda sempre notas que 

adicionam dissonâncias ao acorde e que nos trazem certa instabilidade (Figura 37). 

        

Figura 37 - Compassos 87-90 

 

 Esse acompanhamento é repetido durante oito compassos, depois sofre uma inserção 

de quatro compassos, em que muda para poder participar do acontecimento musical dos 

sopros (Figura 38). Depois desse evento, o compositor retoma o acompanhamento inicial e 

finaliza com um ritardando composto no compasso 103. Desta maneira, temos nesta linha 

oito compassos, mais quatro compassos, mais quatro compassos e mais um compasso. É 

possível assinalar uma forma ABA no acompanhamento desta seção. 
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Figura 38 - Compassos 95-98 

 

 Enquanto o piano trabalha em âmbito tonal, toda a passagem dos sopros está baseada 

no modo dórico. Podemos encontrar esse procedimento em Debussy, na peça “Canope” do II 

Caderno de Prelúdios, na qual temos um plano tonal realizando uma camada, enquanto a 

melodia é exibida em modo dórico.  No compasso 89, com a entrada da flauta, vemos 

claramente um desenho descendente na partitura, descendo do instrumento mais agudo para o 

mais grave. Isso acontece novamente no compasso 94. Em seguida, temos um movimento 

ascendente de clarinete até flauta. Após a última linha da flauta, o piano abandona o 

movimento de acordes em semínimas para finalizar a seção com três acordes de quiálteras de 

mínima (Figura 39). 

   

        

Figura 39 - Compassos 87-104 
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 Dando continuidade, a seção final é iniciada no compasso 104, com a duração de dez 

compassos. O piano toca o acorde inicial executado pelos sopros anteriormente, sem a voz do 

fagote, e silencia, passando aos cinco sopros a conclusão do prelúdio (Figura 40).  

      

Figura 40 - Compassos 104-106 

 

 No número de ensaio 13, temos uma linha cromática de flauta e fagote em oitavas da 

nota si ao fá, enquanto que os outros instrumentos realizam contraponto. Os intervalos, em 

sua maioria, são diatônicos nas vozes intermediárias. Todos tocam em legato os dois 

compassos. Depois de analisarmos esse trecho, vimos que se trata da reexposição da 

introdução conservando todos os acordes. Encontrarmos uma relação idêntica com o início do 

prelúdio ao excluirmos a linha do fagote. Neste caso, conseguimos relacionar todos os acordes 

do início do prelúdio (compassos 82-86) com o segmento final (compassos 104-106). A única 

nota que não é idêntica é a nota inicial do clarinete no compasso 105. Depois de estudar mais 

o trecho inicial, percebemos que nenhum equívoco de grafia ou qualquer descuido foi 

cometido pelo compositor. No acorde inicial, de número 7, temos um dó natural no clarinete 

assinalado no exemplo. No entanto temos uma inversão de vozes com a flauta. Ou seja, 

quando ocorre o ataque desse acorde, temos um movimento dó-si, enquanto o fagote tem a 

nota dó# em passagem, o que não ocorre no trecho final. Isso ainda é corroborado pelo fato 

de, no segundo compasso, termos na linha do fagote si-dó, e o piano executando dó-ré bemol.  
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 No exemplo adiante, Figura 41, relacionamos os dez acordes com números de 1 a 0, 

pois com gráficos ou linhas não seria possível uma leitura do texto musical. Estão mostrados 

no exemplo o trecho inicial do prelúdio e o segmento dos compassos 104-106. 

 

 

Figura 41 - Compassos 82-86 e 104-106 

 

 Vemos claramente que, nos próximos sete compassos, o trabalho cromático continua, 

ainda que de forma diluída. A flauta inicia novamente sua linha na nota si e desta vez se 

estende até a nota sol. Apesar de o movimento cromático não ser direto como nos dois 

compassos anteriores, percebemos a linha ornamentada da flauta seguindo pelo cromatismo 

(Figura 42). 

  

 

Figura 42 - Compassos 107-113 

 

 Os outros instrumentos têm movimentos esporádicos de cunho cromático, 

notadamente oboé, clarinete e trompa. Podemos notar que as linhas fazem constante uso de 

semitons. Contudo, demos maior importância somente aos movimentos de três semitons ou 
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mais. O fagote por sua vez apresenta um movimento cromático a cada segunda mínima. 

Todo esse trecho é uma reapresentação do material já visto no compasso 6 do primeiro 

prelúdio (Figura 43). 

 

 

Figura 43 - Compassos 6-11 e 107-113 

 

 

2.3.2 Terceiro prelúdio – aplicação da teoria do contorno  

 

 A primeira linha que analisarei será a do fagote. A primeira nota não se inclui no 

conjunto, por tratar-se de uma nota inicial do acorde, que faz parte da harmonia (Figura 44). 

 

 

Figura 44 - Introdução, compassos 82-86 

 

 Se considerarmos o primeiro como conjunto original, temos algumas observações. O 

segundo grupo apresenta uma appoggiatura que foi contabilizada no conjunto. Caso 
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desprezemos essa appoggiatura (na caixa, abaixo das demais), obteremos então o seguinte 

conjunto, CAS < -,+,-,+,+ > . Esse conjunto é um subconjunto do original com as seis 

primeiras alturas e consequentemente o mesmo contorno. Podemos fazer isso? Na teoria do 

contorno, exposta por Friedmann, não temos nenhuma alusão a esse tipo de procedimento, no 

entanto, do ponto de vista do intérprete, notamos essa semelhança. Por esse motivo 

resolvemos não considerar a appoggiatura nesse caso. O próximo conjunto também é um 

subconjunto do original e somente o último grupo não tem parentesco com o primeiro. 

Ficaríamos da seguinte maneira, com os três primeiros conjuntos, num gráfico comparativo: 

 

     

         Figura 45 - Classificação CAS e subconjuntos 

 

 A interpretação tende a ser diferente, no caso de apreciarmos a existência destes 

subconjuntos. Na fraseologia tradicional interpretaríamos uma grande linha em crescendo, 

enquanto sob a ótica da teoria do contorno poderíamos enfatizar cada um dos últimos três 

conjuntos que se encontram sob a mesma ligadura. 

 O próximo segmento é a seção central. Observamos claramente que Mignone partiu da 

voz mais aguda para a mais grave, pedindo que cada um dos instrumentos declamasse sua 

linha. O acompanhamento é estático e cada um dos instrumentos apresenta, por compasso, sua 

linha. A CAS da flauta no compasso 89 é igual à do fagote, mas a repetição de notas, 

distribuídas de maneira diferente nos dois conjuntos, prejudica uma identificação mais 

positiva dos mesmos.  

Se explorarmos alguns subconjuntos, teremos sim algumas equivalências, por 

exemplo: flauta, oboé e fagote possuem o mesmo final de CAS < -,-,+ >, o que visualmente 

podemos perceber inclusive pelo mesmo aspecto rítmico. Outro exemplo é a flauta com a 

trompa, que possuem a mesma CAS < +,+,- > no início do conjunto, inclusive mesmas alturas 

e ritmo. Neste último exemplo, visualizamos certa correspondência no movimento da 

quiáltera de colcheias do terceiro tempo, que apesar de divergir na direção e apresentar uma 

repetição a mais no quarto tempo, mostra-se análogo. Após cinco compassos a flauta 

recomeça; o conjunto revelado é o mesmo do clarinete, agora transposto em movimento 

retrógrado, e em seguida o oboé com um conjunto de nove notas. O clarinete aparece com 

uma linha mais longa de dois compassos, a trompa com uma linha de dois compassos (o 
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segundo compasso é uma repetição) e por último o fagote. No fagote temos uma linha 

descendente com uma CAS < -,-,- >. Nesse momento percebemos que o piano retoma sua 

linha de acompanhamento do começo da seção, na qual a mão esquerda exibe o mesmo 

movimento, ou seja, descendente com a CAS < -,-,- >.  

A partir da entrada do fagote temos alguns pontos em comum. Com exceção do oboé, 

todas as linhas têm um movimento descendente, o clarinete nas últimas quatro colcheias e a 

flauta, apesar de conter em seu desenho notas repetidas, apresenta a mesma CAS < -,-,- >  que 

o fagote. Os conjuntos encontrados, frutos da aplicação da teoria do contorno, têm um grande 

grau de correlação, ao contrário do que se poderia supor. Somente em uma análise mais 

cuidadosa dos subconjuntos revela-se a relação entre eles (Figura 46). 

 

 

Figura 46 - Compassos 87-103 
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  Como essa seção intermediária possui linhas de curta duração, não nos é possível 

caracterizar um determinado tipo de ênfase que reflita os dados coletados. Os fragmentos têm 

seu caráter claramente definidos e as semelhanças das linhas despontam sem nenhuma 

interferência maior. 

 O próximo trecho a ser analisado é a seção final do prelúdio, após a saída do piano. A 

seção tem nove compassos de duração e possui dois segmentos definidos pelo compositor por 

meio de uma respiração colocada em todas as vozes no fim do compasso 106. 

 

    

Figura 47 - Compassos 105-106 

 

 No compasso 105, todos os sopros atacam um coral (Figura 47). A orientação da 

escrita é cromática e as duas vozes externas executam uma escala cromática si-fá em 

movimento rítmico paralelo. As vozes internas, oboé, clarinete e trompa, demonstram ritmo 

paralelo, mas sem o movimento paralelo da flauta e do fagote. Como vimos na análise inicial 

do item anterior, esses dois compassos são a reprise da introdução retrabalhados. O uso da 

teoria do contorno neste trecho não seria adequado, uma vez que a orientação é cromática.  

Mesmo assim, uma análise das vozes intermediárias foi realizada para obtenção da 

classificação vetorial e o resultado é interessante, pois revela o mesmo índice no oboé e no 

clarinete. As vozes externas não foram analisadas, pois apresentam movimento linear 

ascendente.  

 A partir do compasso 107, podemos observar os sete compassos finais que apresentam 

um trabalho cromático, assim como os dois compassos anteriores. A voz da flauta começa no 

si e ascende até um sol acima da pauta para resolver num fá# no acorde final. O oboé, 

clarinete e trompa também têm linhas ascendentes, enquanto que o fagote silencia depois de 

quatro compassos.  
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 Como esse trecho final foi analisado no primeiro prelúdio, é redundante repetir os 

resultados. O final do prelúdio mostra-se muito mais como um coral, e a meta é alcançar a 

fermata final. 

 

 

2.4.1 O enigma – análise preparatória preliminar 

 

 O enigma está situado no meio dos seis prelúdios, após o terceiro prelúdio. Podemos 

observar a simetria que o enigma tem na obra, uma vez que está no meio, como um espelho 

no qual podemos enxergar o reflexo dos três prelúdios, sejam eles os primeiros ou os últimos. 

 O curto movimento de apenas três compassos e cerca de doze segundos de duração 

encontra-se em compasso quaternário. Começa com um acorde de semibreve do piano, com 

as notas dó#, sol#, ré#, mi, lá, mi, repetidas uma oitava acima com a omissão do dó#, que 

ainda está soando no compasso inteiro. A trompa ataca com um movimento de colcheia mais 

quatro fusas incitando clarinete, oboé e flauta a continuarem seu desenho de fusas. A flauta 

possui uma pequena variação com uma quiáltera de cinco fusas na primeira metade do 

desenho. No compasso seguinte, o piano reataca o segundo acorde em semibreve com sol#, 

ré#, mi, lá, mi, sem a presença do dó#, que será trazido apenas no último compasso. Na 

segunda metade do compasso, os sopros atacam o acorde que é sustentado até o final do 

prelúdio, composto das notas dó#, sol#, mi, lá, mi, sem o ré#, que soa no acorde do piano. No 

último compasso, temos somente o ataque do dó# em oitavas na região grave e o acorde dos 

sopros do#, mi, sol#, lá, mi que é ainda sustentado. Aqui notamos um evento interessante em 

que o ré# soa no último compasso, por conta da indicação de pedal, e somente na metade 

deste ele é suprimido. Na obra inteira temos poucas indicações de pedal; no enigma está a 

indicação mais clara de Mignone relativa ao uso deste recurso do piano.  

 Apenas duas notas não são utilizadas no enigma: dó e ré. Algumas observações a que 

cheguei revelam que o segundo e o quinto prelúdios (portanto os que estão no centro de cada 

grupo de três prelúdios) terminam em fá maior; os prelúdios I, III, IV e VI não consolidam 

nenhuma tonalidade. Analisando as dez alturas presentes no enigma, foi-nos possível 

relacionar dois grupos distintos: o das notas das teclas brancas e o das teclas pretas do piano 

(Figura 48). 

   

    Figura 48 - Notas do enigma 
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 Optei por iniciar a seleção pela nota fá, no caso das brancas, e por dó#, no caso das 

pretas, por considerar o eixo fá-dó# presente na obra. Como mencionamos anteriormente, o II 

e V prelúdios terminam em fá maior. O dó# é presente em diversos momentos durante a obra; 

no enigma é a nota mais grave e também a última nota a ser articulada. 

 Ainda podemos notar um tetracorde de tons inteiros, no primeiro segmento de teclas 

brancas. Segmentos de tons inteiros são explorados ao longo de toda a obra, porém no IV 

prelúdio isso fica em evidência. Outro ponto a ser observado é a tessitura, que no enigma vai 

do dó# como nota mais grave ao mi como nota mais aguda. 

  

 

2.4.2 O enigma – aplicação da teoria do contorno 

 

 Identifiquei os segmentos dos quatro sopros que apresentam movimento melódico. 

Como esperava, a trompa, que possui um movimento mais curto que os demais, tem uma 

CAS bastante diferenciada. Os outros três sopros têm um movimento “serrilhado” ascendente. 

A flauta apresenta uma pequena variação com sua quiáltera, enquanto oboé e clarinete têm 

CAS idênticas. Flauta e clarinete apresentam uma linha no âmbito de uma oitava; já o oboé 

permanece com uma tessitura de sétima maior (Figura 49).  

 Após coletar e analisar os dados dos conjuntos, constatei não ter elementos suficientes 

para explorar isso em uma performance.  

 

 

Figura 49 - Enigma, compassos 114-116 

 



53 

 

2.5.1 Quarto prelúdio – análise preparatória preliminar 

 

 O prelúdio possui uma extensão de 39 compassos de métrica bastante variada, com a 

duração de cerca de 1’22 minutos. Na métrica temos uma maior incidência de compassos 

quaternários: são 31 compassos quaternários  seguidos por seis compassos ternários e somente 

dois compassos binários.  O quarto prelúdio apresenta uma forma ternária ABA'. 

 

Figura 50 - Forma e métrica do quarto prelúdio 

 

 O quarto prelúdio possui uma introdução de três compassos. O piano inicia sozinho 

com duas colcheias, seguidas de três acordes: sol menor, mi menor e mi maior com sétima em 

ritmo de colcheia, semínima pontuada e semínima, respectivamente. Todas as entradas são 

acentuadas. Após uma análise detalhada, as notas do primeiro tempo do compasso 117, 

quando colocadas melodicamente, resultam em um segmento de tons inteiros com as notas 

dó, ré, mi e fá#. Isso será explorado adiante no prelúdio (Figura 51). 

 

 

Figura 51 - Início quarto prelúdio, compassos 117-119 

 

 No segundo compasso, os sopros apresentam tremolos das notas mi bemol e ré em 
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uníssono, acompanhando o piano, que realiza uma linha de dois compassos de duração. Esse 

material servirá de depósito temático para outros eventos durante o prelúdio. 

 No quarto compasso, temos uma mudança de andamento com a indicação ritmado. O 

piano intercala acordes de colcheia entre as mãos, acompanhamento este que perdurará pelos 

próximos 14 compassos, duração dessa seção. A trompa exibe uma melodia que é 

imediatamente complementada pelo fagote, que exibe um motivo percussivo com acentos, 

mantido na nota si bemol. Examinando a linha da trompa, temos um segmento de tons inteiros 

ré, mi, fá#, sol#, que é uma transposição dos acordes iniciais (Figura 52).  

 

 

Figura 52 - Compassos 120-123 

 

 Os sopros, que acompanham essa linha de trompa e fagote começam sempre com um 

impulso tético rítmico. Esse acompanhamento sofre um adensamento, assim como uma 

transformação nos três compassos seguintes. A figura pontuada, apresentada pelo piano no 

terceiro compasso, é o ponto de partida para o material utilizado pelos sopros. 

 No compasso 124, os sopros entram em pausa; somente trompa e fagote, agora unidos, 

cantam juntos em uníssono. O material trabalhado, advindo do segundo e terceiro compassos 

da linha do piano, ganha nova formulação. A permutação do material apresentado no piano é 

evidente: há uma inversão da primeira com a segunda parte e também uma supressão de 

elementos, assim como transformação de outros. Primeiramente, os dois instrumentos 

utilizam-se da figura pontuada e realizam uma linha descendente cromática, para então se 

valerem da figura rítmica do piano em quiálteras pontuadas.  No compasso seguinte, usam a 

figura pontuada com notas repetidas, material também oriundo da linha do piano. No 
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compasso 127, deixam o uníssono, com a entrada de flauta e clarinete, que retomam o 

acompanhamento pontuado. Trompa e fagote entoam um ritmo percussivo com acentos, 

alternando duas notas; esse ritmo será repetido em dois compassos posteriores em uma só 

nota. Os dois compassos finais em quiálteras de mínima anunciam a próxima seção (Figura 

53). 

    

Figura 53 - Compassos 124-133 

 

 No compasso 134, começo da nova seção, os sopros agudos flauta, oboé e clarinete 

conduzem um grande arco em mi maior. Inicialmente o ritmo é apresentado em quiálteras de 

semicolcheia e em seguida é diluído em semicolcheias e posteriormente em colcheia e 

semicolcheia, fazendo acompanhamento para trompa, fagote e piano, que agora reapresentam 

o material da introdução levemente modificado. O caráter do acompanhamento das três linhas 

superiores deste segmento é lírico, diferindo do percussivo inicial (Figura 54).  

 

     

Figura 54 - Compassos 134-136 
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 A segunda parte da frase original é mostrada primeiramente pela trompa e pelo fagote; 

posteriormente o piano exibe a primeira parte da frase, em movimento ascendente, com leve 

modificação. Este último ataca ainda um sol#, com a inscrição enérgico, em contratempo, 

sustentado até o final do compasso (no exemplo indicado com uma seta). Podemos facilmente 

fazer uma alusão ao primeiro compasso do prelúdio, no qual temos uma figura rítmica 

semelhante. 

 Um novo material de ligação é utilizado: a figura de duas semicolcheias e colcheia em 

movimento contrário, sempre cromático, e a figura da flauta que consiste em quiálteras de seis 

semicolcheias. Na flauta, encontrei quiálteras em movimento cromático com a inclusão de um 

arpejo de ré maior. O trabalho cromático é intenso em todas as linhas. Os motivos cromáticos 

de ligação encontram-se assinalados na Figura 55. Podemos destacar, inclusive, o movimento 

cromático dos sopros que suplanta os limites da figura de ligação, destacada no exemplo. O 

oboé com sua linha de si bemol até ré, clarinete de fá# até lá e trompa de fá# até mi bemol. O 

todo culmina num cluster dos sopros em tremolos de intervalo de segunda, abrangendo as 

notas dó#, ré, mi, fá, sol#, lá e si. Circulado no exemplo, a entrada da trompa em sforzato, que 

reapresenta o acento do começo da peça e antecipa o próximo acontecimento. 

 

      

Figura 55 - Compassos 139-141 

 

 A última seção do prelúdio recomeça com o piano intercalando acordes de colcheia 

entre as mãos em um acompanhamento já observado no início da peça. Novamente trompa e 

fagote lideram, acompanhados pelo desenho do piano e demais sopros.  
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 Temos duas frases dos sopros agudos terminando em tremolos, a primeira com quatro 

compassos e a segunda com cinco compassos. O piano apresenta seu ostinato de acordes de 

colcheia e os sopros agudos têm um desenho rítmico sempre acentuado. Trompa e fagote 

trabalham em acentos que sugerem uma métrica mais elaborada em decorrência de uma 

ausência da pulsação métrica do quaternário, uma vez que sopros agudos mantém um desenho 

com acentuação em cada tempo e o piano tem um ostinato de dois acordes de colcheia. 

Existem diversos campos métricos formados por meio destes acentos (Figura 56). 

 

 

 

Figura 56 - Compassos 142-150 

 

 Nos últimos cinco compassos, Mignone serve-se dos mesmos elementos empregados 

anteriormente nos compassos 139-141. Temos as quiálteras da flauta acompanhadas pelo 

cromatismo dos sopros, o desenho de duas semicolcheias e colcheia, agora repetidos e 

enfatizados, e o tremolo dos sopros em uníssono como no começo, desta vez usando as notas 

ré-mi. O último compasso é uma alusão à figura de acompanhamento realizada anteriormente 

pelo piano (Figura 57). 
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Figura 57 - Compassos 151-155 

 

 

2.5.2 Quarto prelúdio – aplicação da teoria do contorno  

 

 Começarei com a análise do primeiro compasso da introdução. Considerei sempre a 

voz superior do piano. Aqui temos três conjuntos que a análise inicial nos proporcionou e que 

serão trabalhados ao longo do prelúdio (Figura 58). 

 

    

Figura 58 - Compassos 117-119 

 

  Na sequência a linha da trompa foi analisada. Apesar de ser uma linha musical 

independente, se a última nota for desconsiderada, temos uma inversão do conjunto do 

compasso 118 do piano e passa a ser interessante identificarmos essas semelhanças entre as 

linhas (Figura 59). 

 

Figura 59 - Compassos 121-122 
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 Na continuação da linha de trompa e fagote, levei em consideração somente os 

compassos 125-127. Depois disso a teoria do contorno não pôde ser aplicada, pois os 

instrumentos passam a realizar movimentos rítmicos com notas alternadas ou com repetição 

de notas. O compasso de número 124 apresenta uma linha descendente cromática que também 

deixa de ser interessante nesse tipo de análise.  O primeiro conjunto CAS < ++,-,-,-,+ >  é um 

subconjunto do segundo compasso do piano CAS < -,+,+,-,-,- >,  com um contorno idêntico 

de CC < 1-2-3-2-1-0 >, em comparação ao segundo compasso CC < 1-0-1-2-3-2-1-0 > . Já o 

segundo, compassos 126-127, também é um subconjunto com rítmica variada. Devido às 

repetições de notas, não apresenta grande semelhança com o segmento inicial (Figura 60). 

 

Figura 60 - Compassos 124-133 

 

 Para a performance é possível enfatizar com uma separação (ainda que tênue) o 

começo do compasso 125 e para isso precisamos construir a linha do compasso 124 com um 

pequeno crescendo até atingirmos o compasso seguinte, uma vez que no compasso anterior o 

fagote sustenta uma nota longa seguida de pausa de colcheia e a trompa está em pausa. 

 No próximo segmento identifiquei nos dois grupos certo parentesco com o material da 

introdução, pelo menos ritmicamente (Figura 61).  

         

Figura 61 - Compassos 134-135 



60 

 

 No primeiro grupo temos um subconjunto, uma relação de inversão, e no segundo a 

relação com o original não se sustenta. Quanto à interpretação, vemos que o compositor 

marcou acentos no primeiro compasso com marcato e no segundo compasso na linha do 

piano usou apenas acentos. O que poderíamos sugerir o compositor já o fez. Aqui não 

podemos deixar de constatar que a análise do conjunto endossou o que o próprio compositor 

solicitou. 

 A linha das madeiras dos compassos 142-149 revela o mesmo movimento: fizemos um 

recorte usando somente a voz da flauta. Necessitamos explicar que o uso da teoria do 

contorno neste trecho dá-se pela observação da primeira nota de cada célula rítmica. O 

compasso de número 145, em colchete no exemplo, não foi incluído. É interessante que o 

contorno possa nos dizer como devemos agrupar a frase. Nesse caso, a interpretação merece 

uma atenção especial, já que três vozes articulam uma melodia, mascarada pelos efeitos 

rítmicos, sobretudo porque neste trecho temos o acompanhamento do piano intercalando dois 

acordes, com a adição de trompa e fagote, exibindo acentos irregulares (Figura 62). 

 

 

Figura 62 - Flauta, compassos 142-149 

 

 Para melhor esclarecer as semelhanças, procederei com um desmembramento dos 

conjuntos, agrupando-os em conjuntos menores (Figura 63). Novamente os compassos em 

colchetes não foram incluídos na análise. O primeiro conjunto do compasso 144 e o conjunto 

do compasso 147 apresentam inversão da CAS, ou seja, no compasso 144 podemos realizar 

um crescendo para o tremolo, enquanto no compasso 147 podemos realizar o oposto, um 
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decrescendo. Os compassos 146, 148 e 149 têm o mesmo desenho, mesma CAS e mesmo 

CASV < 2,1>.  Entendemos esses resultados como uma repetição do contorno. Aqui podemos 

observar uma transposição do contorno. No caso dos compassos 148 e 149 podemos 

interpretar um crescendo por blocos, uma vez que de um compasso para outro subimos na 

tessitura. Podemos observar isso na Figura 62, último grupo: temos uma CAS < +,+,-,+,+,+,- 

> e  uma CC < 0-1-2-1-3-4-6-5 >. Subdividindo a CAS, veremos que subimos para a segunda 

metade; contudo, isso ainda não é tão preciso quanto observar a CC, que nos mostra 

nitidamente o quanto ascendemos na linha.  

 

Figura 63 - Compassos 142-149 

 

 

2.6.1. Quinto prelúdio - análise preparatória preliminar 

 

 Com apenas 25 compassos e cerca de 1’36 minuto de duração, o quinto prelúdio é o 

mais curto dos seis. Apresenta a forma de tema e variações e está quase completamente 

escrito em compasso quaternário, com a inclusão de apenas um compasso de cinco por quatro. 

     

   Figura 64 - Forma e métrica do quarto prelúdio 
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 Se o prelúdio anterior era de exploração rítmica e de caráter enérgico, este é uma 

exploração de texturas corais. O piano tem a voz principal. No entanto, o tratamento dado por 

Mignone é de um instrumento melódico e não harmônico, uma vez que toda a linha melódica 

é exibida em oitavas sem harmonização, com exceção feita no terceiro compasso da 

introdução, no qual temos a única formação de um acorde. 

 Flauta, oboé e clarinete tocam uma sequência de quatro acordes, repetindo-os uma 

oitava acima em pianíssimo decrescendo.  A construção desses acordes é interessante, pois 

Mignone utiliza-se de uma oitava e a divide ao meio. Temos então uma fundamental e dois 

trítonos sobrepostos, em que a voz intermediária é exatamente a metade da oitava, criando um 

efeito de esvaziamento da tonalidade. O piano responde no grave com um acorde de fá maior 

e um tremolo no baixo de fá em oitavas, sob a inscrição de longe. Os sopros então atacam um 

coral, juntamente com o piano que realiza uma melodia em oitavas (Figura 65).  

 O prelúdio oscila entre modal e tonal, mais especificamente fá lídio e fá maior. Piano e 

sopros agudos, que sustentam o coral, movimentam-se num âmbito de três oitavas, dando um 

caráter bastante intimista. Observamos apenas cinco intromissões de trompa e fagote 

sustentando notas longas que ampliam a tessitura, dando mais fundamento para a linha de 

piano e para o coral de flauta, oboé e clarinete. 

 

 

Figura 65 - Compassos 156-165 

  

 Apesar de o piano iniciar sua linha melódica no compasso 160, este primeiro 

compasso, quinto do prelúdio, compõe mais uma voz no coral dos sopros, dobrando a voz do 

clarinete nos três primeiros tempos e no quarto tempo a voz do oboé. Há neste trecho uma 
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preocupação do compositor em conseguir efeitos de timbre. O coral dos sopros é composto 

por apenas três acordes: fá maior, sol maior e mi menor, que têm encadeamento por 

movimento paralelo. 

 A melodia do piano tem duração de três compassos e meio, com um antecedente e um 

consequente bastante claros (assinalados em caixas, na Figura 66), seguidos da adição de um 

fragmento do consequente. 

         

Figura 66 - Tema do piano, compassos 161-165 

 

A partir da anacruse do número 18 de ensaio, teremos mais três variações do tema do 

piano, em que o compositor trabalha diferentes nuances rítmicas, alterações de notas e 

expansão da linha. Veremos a seguir todas as alterações empreendidas. 

 A primeira modificação do material temático ocorre já no segmento anexado à frase 

original. O fragmento anexado é composto dos últimos quatro tempos do consequente, no 

qual uma pequena inversão ocorre no segundo tempo: as colcheias mi-fá são a inversão do 

original fá-mi (Figura 67). 

          

Figura 67 - Tema do piano, compassos 161-165 

 

 Na próxima apresentação do tema, a primeira variação, observei duas mudanças 

distintas: na primeira, as duas vozes são transpostas uma oitava abaixo em todo o antecedente, 

ou seja, os dois primeiros compassos do tema original; na segunda mudança, de caráter 

rítmico, a primeira nota teve sua duração encurtada para uma semínima pontuada, com 

acréscimo de uma pausa de colcheia, antecedendo a nota. O retardamento do ataque em uma 

colcheia é uma mudança empreendida com o intuito de separar as variações. Na sequência, 

todos os valores rítmicos do antecedente foram preservados. No consequente vemos uma 

inversão da figura, semínima e duas colcheias do original, e posteriormente uma modificação 
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rítmica que causa maior fluência, a junção no original de duas colcheias mais uma quiáltera 

de três colcheias para uma quiáltera de cinco colcheias, circulada no exemplo abaixo (Figura 

68). 

   

Figura 68 - 1ª variação, compassos 165-168 

 

 Na segunda variação, constatei a incorporação da alteração realizada na primeira nota, 

semínima pontuada precedida de pausa de colcheia. Em seguida, temos a inversão de 

semínima e duas colcheias para duas colcheias e semínima, procedimento realizado no trecho 

anterior. A linha original é mantida por mais quatro notas, passando então por uma 

transformação em que alturas e ritmos são modificados. No exemplo está assinalado o 

fragmento mantido (Figura 69). Se por um lado Mignone retorna o tema à oitava original, por 

outro ele opera alterações significativas no discurso a partir da metade. Uma das 

transformações traz a inclusão de semicolcheias na frase. Apesar de a volta do uso de 

quiálteras de três colcheias trazer familiaridade com o texto original, a linha encontra-se 

bastante modificada.  Esta variação diminui em uma colcheia a duração do tema. 

 

  

Figura 69 - 2ª variação, compassos 169-172 

 

 No tema original, temos uma abrangência de uma oitava, e a despeito da modificação 

realizada na segunda variação do tema, esta continua com o mesmo âmbito de uma oitava.  

Na segunda variação encontramos um aumento na tessitura, alcançando um ré da segunda 

linha suplementar superior da clave de sol. Contudo, a abrangência diminuiu para uma sétima, 

estando a linha mais aguda. 

 Na terceira variação, o antecedente aparece na tessitura original até a oitava nota, com 

a semínima pontuada já incorporada anteriormente. Depois deste ponto Mignone expande a 

linha para o agudo, até o fá da terceira linha suplementar superior da clave de sol, voltando a 
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linha a possuir uma oitava de abrangência. Nesta última exposição as semicolcheias são 

eliminadas e o uso dos mesmos valores rítmicos iniciais retornam. A expansão da linha com o 

acréscimo de uma colcheia ao tamanho do tema, ocorrida no consequente, é ainda mais 

dramática (Figura 70). 

        

Figura 70 - 3ª variação, compassos 172-176 

 

 O coral de flauta, oboé e clarinete faz quatro aparições, o mesmo número de vezes que 

o tema aparece. Os acordes utilizados são fá maior e sol maior acompanhando a melodia e 

conectados a ela. O acorde de fá maior está presente no começo e fim de cada apresentação do 

tema, assim como o surgimento do acorde de sol maior está sempre ligado à nota sol, segunda 

do tema. Contudo, a duração desta está determinada pelos processos composicionais. 

Mignone evita a utilização concomitante de maior e menor nesse prelúdio (Figura 71). 

       

Figura 71 - Compassos 161-165 

 

 No decorrer do prelúdio Mignone utiliza-se do sol menor para compor outra atmosfera 

no acompanhamento. Notemos aqui o emprego de uma linha cromática si, si bemol e lá 

executada pelo clarinete nos compassos 166 e 169 e na última vez pelo oboé no compasso 

173. Como o uso está condicionado à segunda nota do tema, conforme exista alteração rítmica 
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da mesma, ajustes na figuração rítmica do acompanhamento são efetuados.  O emprego do sol 

menor no acompanhamento fica condicionado ao si bemol, quarta nota do tema. Três 

exemplos abaixo demonstram esses procedimentos (Figura 72).  

 

 

Figura 72 - Acordes de sol maior e sol menor, compassos 166, 169 e 173 

 

  Na coda, compasso 176, flauta, oboé e clarinete apresentam acordes descendentes, em 

oposição ao início do prelúdio no qual eram ascendentes, porém aqui a constituição dos 

acordes difere. No primeiro compasso, temos uma terça com dobramento da fundamental nos 

três primeiros acordes e uma segunda no quarto tempo. No segundo compasso, o mesmo uso 

da introdução pode ser observado, inclusive com o uso das mesmas notas, em movimento 

descendente (Figura 73). 

   

    Figura 73 - Compassos 176-177 

 No compasso seguinte, temos trompa e fagote mantendo um do# em uníssono, como 

uma sustentação da última oitava de clarinete e flauta, para então o piano, com uma quiáltera 

com as notas mi-fa-sol, resolver em fá, compartilhado por todos os sopros que agora somam 

as outras alturas de fá maior. 
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2.6.2. Quinto prelúdio – aplicação da teoria do contorno 

 

 Escolhi o tema do piano para aplicar a teoria do contorno: uma vez que temos 

variações sobre esse tema, seria de grande valia saber como a teoria pode nos ajudar. Gostaria 

de salientar que o segundo conjunto é fonte de inúmeras operações e portanto apontei 

graficamente o retrógrado, a inversão e o retrógrado da inversão no quadro do lado esquerdo 

da Figura 74. 

 

  

Figura 74 - Tema do piano, compassos 161-164 

 

 A primeira variação, com exceção de uma mudança de direção, resultado da troca de 

oitava do antecedente, tem os mesmos conjuntos e não é motivo de análise pormenorizada. 

Deter-nos-emos na segunda variação, que possui um consequente modificado, para mostrar a 

origem dos conjuntos. O primeiro trecho assinalado é originário do segundo compasso e trata-

se da inversão do retrógrado. O próximo conjunto, em movimento ascendente, pode ter seu 

parentesco com o primeiro conjunto ou ser um subconjunto do segundo compasso, com as 

quatro primeiras alturas (Figura 75). 

  

Figura 75 - 2ª Variação, compassos 169-172 
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 Na sequência, a terceira variação, que apresenta o retrógrado do segundo compasso do 

tema original, a inversão do quarto conjunto e a inversão do primeiro conjunto pode ser 

também interpretada como uma inversão do subconjunto do segundo grupo (Figura 76). 

 

 

Figura 76 - 3ª variação, compassos 172-176 

 

 Quanto aos resultados aplicados na performance, acredito que a inversão do retrógrado 

é de difícil audição, uma vez que temos modificações rítmicas e de alturas. Na segunda 

variação podemos mostrar mais o último conjunto ascendente. Curiosamente Mignone coloca 

uma ligadura na voz superior
3
 que nos faz pensar que se pode dar ênfase a essa linha 

ascendente. Na terceira variação os resultados obtidos pela teoria são de difícil interpretação, 

pois a linha do retrógrado assemelha-se muito mais ao final do tema do que o resultado 

encontrado. Já as duas inversões podem sim ser enfatizadas e mais uma vez o compositor dá 

pistas, como a inclusão de um tenuto no último conjunto. 

 Constatei ainda no coral inicial com flauta, oboé e clarinete a inversão do quarto 

conjunto do tema (Figura77).  

 

   

    

Figura 77 - Compassos 159-161 

                                                           

3 A digitalização realizada do manuscrito ateve-se estritamente ao texto original. Não foi realizado nenhum 

procedimento com a finalidade de igualar ou completar nenhum sinal de articulação, de dinâmica nem outros. 
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 Vemos que aqui a teoria do contorno tem pouca aplicação, principalmente por tratar-se 

de um prelúdio com uma linha melódica recorrente e, como mencionamos previamente, de 

um trabalho de texturas e timbres. 

 

 

2.7.1 Sexto prelúdio – análise preparatória preliminar 

 

 O último prelúdio é o mais longo de todos com uma extensão de 73 compassos e 

duração de 1’52 minuto. São 42 compassos ternários, 29 compassos quaternários e dois 

compassos binários compostos em seis por quatro. Apresenta uma forma ternária ABA'. 

 

  

Figura 78 - Forma e métrica sexto prelúdio 

 

 O prelúdio tem a indicação molto vivo, com uma introdução de dois compassos em 

colcheias em staccato, executadas por trompa, fagote e piano, com acentos em contratempo, 

em dinâmica forte. O piano tem a indicação molto forte e ritmato (Figura 79). 

 

  

Figura 79 - Introdução, compassos 181-182 

 



70 

 

 No terceiro compasso o tema de seis compassos é exposto por flauta e oboé, 

complementado por trompa e fagote. Os três primeiros compassos conduzidos por flauta e 

oboé em forte recebem reforço de trompa no terceiro compasso. A melodia de colcheias 

possui acentos em cada uma das notas, menos no terceiro compasso, no qual temos uma 

mínima ligada à colcheia. Nos próximos compassos, quem contribui com flauta e oboé, 

substituindo a trompa, é o fagote.  No quarto e quinto compassos, por sinal idênticos, um 

acorde inicial de semínima em sforzato dilui-se com um tremolo escrito de oito fusas para 

quiálteras de seis semicolcheias e depois para quatro semicolcheias. Esse mesmo impulso 

rítmico é utilizado no sexto compasso, contudo adensado, no qual somente a primeira metade 

do quarto compasso é utilizada duas vezes seguidas. Nesse tema temos, mais uma vez, a 

divisão antecedente e consequente que verificamos no prelúdio precedente (Figura 80). 

 

 

Figura 80 - Tema, compassos 183-188 

 

 O acompanhamento desse material temático diverge do material dos dois compassos 

da introdução, pois apresenta acentos em cada tempo, com exceção do piano na mão 

esquerda, que permanece com contratempos por dois compassos e depois cessa. A articulação 

que passa a vigorar é o legato de duas em duas colcheias nos três primeiros compassos do 

tema. No consequente, temos acordes curtos em sforzato nas três vozes do acompanhamento, 

nos dois primeiros compassos somente no primeiro tempo e no terceiro compasso no primeiro 

e terceiro tempos. O clarinete desprende-se da rítmica paralela do acompanhamento e realiza 

no primeiro e segundo compassos semínima e mínima pontuada e no último compasso 

semínimas acentuadas. 

 No compasso 189 temos a trompa solando o tema com acompanhamento de um 

tremolo no piano. A última nota recebe dobramento do fagote e o ataque é retardado em uma 



71 

 

colcheia, uma variação retrógrada do ritmo original (Figura 81). 

 

     

Figura 81 - Trompa e piano, compassos 189-191 

 

 No consequente, compassos 192-194, a trompa entra em pausa e os outros quatro 

sopros dão continuidade ao tema, utilizando o material rítmico dos tremolos, porém sem as 

semínimas iniciais. O piano apossa-se dos acordes dos sopros e acrescenta uma anacruse de 

colcheia em dois eventos. Nesta reapresentação do tema temos mudanças na textura do 

acompanhamento e notamos a supressão de alguns elementos rítmicos. 

 No compasso 195 a trompa retoma a melodia, acompanhada por tremolos no piano, e 

desenvolve a melodia original com a adição de dois compassos ao tema original. Esse 

acréscimo evolui do material transposto do segundo compasso, como também de material não 

visto previamente. No quinto compasso, o uso de quiálteras de três colcheias acentuadas 

encerra a frase. Oportunamente, veremos que essas quiálteras ganharam importância no 

prelúdio (Figura 82). 

 

Figura 82 - Compassos 195-199 

 

 No compasso 200 entra o consequente também modificado. No começo do compasso, 

não temos mais o sforzato, assim como a figura de oito fusas. O piano apresenta uma figura 

de oito semicolcheias em movimento ascendente completando o compasso. Nos dois 

compassos seguintes retornam os acentos que haviam sido suprimidos no compasso anterior, 

no primeiro e terceiro tempos, realizados por trompa e piano. A trompa reforça-os com uma 

appoggiatura de três notas em crescendo. Encontramos os tremolos nos demais sopros 

alterados para um ritmo mais simples (Figura 83).  
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Figura 83- Compassos 200-202 

 

 No próximo compasso, de número 203, Mignone dilui o impulso rítmico de quatro 

semicolcheias do compasso anterior em quiáltera de três colcheias e posteriormente em 

colcheias. A trompa entra no compasso seguinte com semínimas em trítono, composto das 

notas si-fá, repetido até o registro grave. O piano marca o primeiro e terceiro tempos com 

acordes de semínima, enquanto os demais sopros, intercalando com o piano, tocam quatro 

fusas em movimento ascendente, culminando em semínima no segundo e quarto tempos. A 

quiáltera de três colcheias, que concluiu o tema da trompa, no compasso 199, é trazida no 

ápice do segmento pelas madeiras e respondida pelo piano (Figura 84). 

 

 

Figura 84 - Compassos 203-205 
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 Uma reexposição modificada do início do prelúdio é apresentada no compasso 206. O 

piano exibe uma linha de quiálteras em acordes que se assemelha ao segundo compasso do 

prelúdio, também um compasso binário composto. Nota-se o recurso das quiálteras ganhar 

peso nesta reapresentação e as linhas sofrerem adequação ao ritmo imposto por elas. Os 

sopros atacam no compasso seguinte com trompa e fagote apresentando o material temático 

do terceiro compasso, porém em uma inversão do tema original e bastante modificado 

ritmicamente. Fragmentos do tema inicial e seu acompanhamento são apresentados e também 

sofrem modificação. A quiáltera de colcheias torna-se a nova célula rítmica, lembrando que 

no início do prelúdio a figura rítmica era de colcheias. Nos compassos 211 e 212, notamos o 

piano com uma figuração rítmica que não apareceu nesse prelúdio e não será usada até o final. 

Esse tipo de figuração rítmica é bastante presente no IV prelúdio. Contudo, a semelhança com 

o primeiro prelúdio é evidente – o paralelismo dos acordes e o pedal de mi natural têm 

equivalência de tratamento aos compassos 13-20 do primeiro prelúdio (Figura 85). 

 

 

Figura 85 - Compassos 206-212 

 

 É somente no compasso 213 que trompa e fagote exibem os três compassos do 

antecedente, com rítmica e contorno completos e podemos relacioná-los diretamente ao início 

do prelúdio. Não obstante, há uma inversão do primeiro com o segundo compasso (Figura 

86). Vimos esse procedimento ser realizado no segundo prelúdio, com o tema do oboé sendo 

reexposto pelo clarinete.  

   

Figura 86 - Compassos 213-215 
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 O presto em compasso ternário é para ser pulsado em um com indicação de mínima 

pontuada = 88. Como anteriormente estávamos em uma pulsação de semínima = 116, a 

impressão acústica é que temos um ritmo de tercinas, apesar do acelerando proposto antes do 

presto. O piano realiza a introdução com dois acordes alternados de semínima e mínima e 

novamente no compasso seguinte na oitava superior; no terceiro compasso os mesmos 

acordes são ouvidos, porém em semínimas. A partir do quarto compasso o piano silencia e os 

sopros assumem os acordes em movimentos de semínimas. O piano executa uma melodia em 

três oitavas, em uníssono. Esta seção tem a duração de 27 compassos.  

 A frase inicial com cinco notas tem um acréscimo de uma nota no compasso 234 e 

depois de mais duas notas no compasso 238, no exemplo destacado com setas (Figura 87). O 

compositor vale-se de fragmentos da linha que são utilizados durante toda a seção. Na 

apresentação da frase inicial observamos um desenho rítmico que será abandonado em favor 

de uma estrutura binária contra ternária do acompanhamento dos sopros. 

 

     

Figura 87 - Linha do piano, compassos 222-243 

  

 O material mais utilizado na conclusão do prelúdio é, sem dúvida, o material dos três 

compassos do consequente. Nos dois primeiros compassos do número de ensaio 26, flauta, 

oboé, clarinete e fagote apresentam os acordes em sforzato seguido das quiálteras de seis 
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semicolcheias e quatro semicolcheias. Posteriormente, temos uma linha cromática 

descendente de um compasso. A partir desse ponto, Mignone utilizou-se de uma forma 

retrógrada da rítmica do compasso 186, primeira aparição do consequente, e construiu todo o 

final com esses elementos. A construção do final e o adensamento rítmico da textura desse 

acompanhamento começam com semínimas e vão até o tremolo, passando por quiálteras e 

fusas (Figura 88). 

      

Figura 88 - Compasso 186 

 

 Adicionado a este elemento do consequente temos na linha do piano, mão direita, uma 

sobreposição de ré maior e mi maior sobre um pedal de fá em três oitavas da mão esquerda, 

dobrado com trompa. Adiante no compasso 247, o piano intercala acordes de semínimas de 

do# maior e um cluster, com as notas lá, si, dó, ré e mi, somente teclas brancas do piano. Esse 

movimento que dura somente dois compassos remete-nos ao desenho do presto anterior. Mais 

uma vez, o eixo fa-dó# está presente na conclusão da obra. No mesmo compasso 247, trompa 

e fagote entram com uma melodia de seis compassos que em princípio parece nova, porém 

trata-se do material bastante modificado do tema inicial. Faremos uma análise mais 

pormenorizada deste segmento com a teoria do contorno (Figura 89). 

 

Figura 89 - Linha do oboé, tema inicial e linha do fagote 

 

 

2.7.2 Sexto prelúdio – aplicação da teoria do contorno  

 

 Primeiramente, farei a análise do segmento inicial para apreciar os conjuntos 

encontrados. Realizei um recorte da linha do oboé, pois a flauta possui a mesma linha uma 
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oitava acima. A linha estende-se por três compassos e realizamos uma intersecção dos 

conjuntos, ou seja, uma elisão no procedimento de identificação dos conjuntos (Figura 90). 

 

     

Figura 90 - Compassos 183-185 

 

 Uma das primeiras recorrências do tema mostra exatamente os mesmos dados para o 

primeiro conjunto e uma pequena variação no segundo. Há uma mudança de direção na última 

nota do último compasso (Figura 91). 

   

Figura 91 - Compassos 189-191 

 

 Na próxima exibição do material temático pela trompa, em que existe uma adição de 

dois compassos, notei a coexistência da primeira mudança ocorrida na figura anterior, da 

mudança de direção da nota final, assim como do conjunto original. A figura que ocorre no 

último compasso tem uma relação de retrógrado com o primeiro conjunto, mas tem uma altura 

a menos, sendo assim um subconjunto do original (Figura 92).  

 

Figura 92 - Compassos 195-199 

 Os segmentos escolhidos são aqueles que apresentam uma variação melódica, ou seja, 

com um contorno que produza resultados passíveis de análise e comparação de resultados. 
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 Dentro do próximo segmento, no qual todos os sopros estão envolvidos, verificamos a 

linha de trompa e fagote que estão em uníssono e apresentam duas vezes o mesmo conjunto. 

Aqui, a despeito de todas as notas terem acento, podemos realizar uma pequena cesura entre 

os conjuntos, o suficiente para realçar a recorrência do mesmo conjunto. Flauta, oboé e 

clarinete apresentam, aparentemente, a mesma linha, mas pequenas alterações na condução 

das vozes contribuem para o surgimento de diferentes conjuntos. A flauta tem uma CAS < -,-

,+,+ > , enquanto oboé e clarinete mostram CAS < -,-,-,+ >. Notemos os conjuntos assinalados 

no exemplo seguinte (Figura 93). 

 

      

Figura 93 - Compassos 207-210 

 

  No final da linha de trompa e fagote, observamos os conjuntos invertidos, como 

mencionamos na análise inicial. O resultado dessa inversão é igual ao conjunto da trompa, dos 

compassos 189-191. Aqui podemos realizar uma pequena cesura, com a finalidade de tornar 

audível o segundo conjunto, sem que essa conduta desrespeite o texto musical (Figura 94

   

Figura 94 - Compassos 213-215 
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 O presto possui apenas a linha do piano a ser observada; os sopros têm somente 

acompanhamento com dois acordes intercalados. Como já realizamos uma análise do trecho, 

considerarei o conjunto completo que aparece no compasso 235-238 e a partir dele 

procederemos com os subconjuntos dele derivados (Figura 95). 

   

Figura 95 - Compassos 235-238 

 

 No quadro acima observamos a linha completa. No lado esquerdo está o conjunto 

completo, destacado na figura. À direita estão os dois subconjuntos: o primeiro conjunto é 

exposto nos compassos 222-225 e o segundo conjunto nos compassos 229-231. Aqui 

reproduzimos somente a mão direita, pois temos a mesma melodia em uníssono neste trecho. 

Na interpretação desse segmento, deve-se dar ênfase ao início de cada sequência, ou seja, 

colocando mais peso na nota ré#. Enfatizar o segmento intermediário (segundo subconjunto) 

traria sérias consequências na atribuição de valores desse conteúdo. 

 Na seção final do prelúdio, compassos 244-253, observei um grande uso de alternância 

de notas com variações rítmicas, tremolos e um movimento cromático descendente, porém 

para esse tipo de procedimentos o uso da teoria do contorno não mostra grandes resultados. 

Cabe apenas realizar a investigação da linha da trompa, que toca uníssono com o fagote e 

delineia um parentesco com o tema inicial, apresentado pela flauta e pelo oboé no compasso 

183. Aqui notadamente não podemos acentuar mais ainda o aparecimento do conjunto, pois a 

dinâmica já está em fortíssimo com todas as notas acentuadas. Sugiro a realização de uma 

pequena cesura antes do segmento assinalado, atribuindo desta forma mais caráter ao 

segmento (Figura 96).  

 

  

Figura 96 - Compassos 248-252  
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Considerações finais 

 

 O principal foco nesta dissertação foi resgatar uma obra, pouco conhecida e explorada, 

de um dos grandes compositores brasileiros, bem como demonstrar os processos inerentes à 

construção de uma performance, com o uso de uma nova ferramenta de análise. Para 

interpretar a música do século XX, o intérprete necessita de um preparo distinto. O intérprete 

deve realizar um estudo preparatório com uma abordagem mais ampla, embasada e elaborada 

do conteúdo musical para a formulação de uma performance que atenda a todos os elementos 

da estrutura musical. 

  Neste trabalho destaquei a importância de ferramentas de análise que contribuíram na 

edificação de uma performance sólida. Para isso, detive-me nos processos de análise por meio 

da teoria do contorno de Michael Friedmann, assim como em aspectos inerentes à análise 

tradicional (como forma, aspectos rítmicos, aspectos harmônicos, frase, antecedente e 

consequente, relação intervalar, construção escalar, dissonâncias e outros elementos). Estes 

apontamentos asseguraram-me um rastreamento da estrutura, proporcionando um maior 

esclarecimento e entendimento da composição. 

 A presente dissertação apoiou-se em três pilares voltados à performance: biografia, 

influências e artigos; apontamentos analíticos e teoria do contorno; dualidade 

análise/performance. 

 O estudo da biografia proporcionou o levantamento de importantes dados quanto à 

orientação da escrita de Francisco Mignone. A revelação do compositor sobre seu uso livre de 

processos composicionais explicou determinados segmentos da obra, enquanto suas 

influências, principalmente as de Stravinsky e Debussy, puderam ser melhor entendidas por 

meio da correspondência de alguns procedimentos executados na obra. A literatura de apoio 

de dissertações, estudos, ensaios e artigos relacionados às suas obras contribuiu para embasar 

determinadas escolhas de interpretação da estrutura e serviram para alicerçá-las. 

 Discorri sobre sua fase atonal, realizando um recorte na sua biografia e dando ênfase 

ao período de experimentação, que compreende os anos de 1960 até 1976. Como citou Paes 

(1989, p.36), esses períodos não são herméticos ou isolados em relação à estética de fases 

anteriores.  Em entrevista de 1983 Mignone diria: “minha música dos anos 60 e 70 é uma 

música experimental. Eu acho que o compositor deve conhecer todos os processos de 

composição para ter o seu próprio” (apud ibidem, p.35).  

Mignone utiliza-se do processo serial-dodecafônico como possibilidade estilística e 

não como técnica composicional propriamente dita (ASTRACHAN, 1999, p.18). 
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Encontramos um eco nessa colocação no sexteto: aí também o atonalismo é utilizado por 

Mignone a sua maneira, filtrado e adequado às necessidades expressivas do conteúdo musical. 

Diversos recursos como o cromatismo, o plano modal em justaposição ao tonal, escalas 

modificadas e escalas de tons inteiros são utilizados por Mignone para produzir timbres e 

fazem parte de seu rico vocabulário composicional. Como pesquisado, notamos uma 

influência de Debussy no tratamento dado aos timbres, por meio de instrumentações 

diferentes, assim como no de figurações pianísticas às quais o compositor francês era afeto. 

Os aspectos estruturais nos níveis intervalar, motívico, melódico e também harmônico 

constituíram o alicerce para esta proposta de interpretação.  

 O caráter de Mignone era de um insatisfeito permanente, quer dizer, tinha o espírito 

inquieto e aberto a novas ideias e experimentações. Foram perscrutados todos os indícios de 

influências na escrita de Francisco Mignone que pudessem fornecer dados relevantes, como 

por exemplo a influência de Debussy e Stravinsky, comentada nos apontamentos 

preliminares. Depois de averiguar as tendências da escrita de Mignone pelo material 

biográfico e também por meio de entrevistas concedidas ao longo da vida, examinei as inter-

relações com os resultados obtidos pela análise. A maneira de pensar do compositor, suas 

diversas fases de composição e o modus operandi foram examinados com o objetivo de 

prover elementos que contribuíssem e complementassem a análise com a finalidade de 

compor a interpretação da obra em questão. 

 O segundo pilar foi a teoria do contorno elaborada por Michael Friedmann, que me 

propiciou uma nova abordagem do conteúdo musical. Como é uma técnica que se aplica sobre 

uma determinada linha, ela tem um âmbito imanentemente melódico. Após a extração dos 

dados, relacionei cada resultante com as demais linhas, procurando uma aplicação mais ampla 

no contexto da obra. Obtive resultados interessantes que orientaram a construção coerente da 

interpretação. Ressalto que o uso da teoria do contorno deu-se de maneira particular e voltada 

à interpretação, na qual somente alguns aspectos foram utilizados. Realizei algumas breves 

considerações sobre essa teoria de Friedmann, que é uma técnica relativamente moderna e 

procura sistematizar por meio de conceitos e simbologia adequados fenômenos musicais 

percebidos por diversos analistas e intérpretes. Até recentemente, não dispúnhamos de uma 

simbologia e nomenclatura próprias para apontar tais aspectos do contorno em uma análise. 

Conseguimos por meio desses conceitos e dessa simbologia investigar o contorno sem ter que 

recorrer à partitura. Nas observações da aplicação da teoria do contorno, propus determinadas 

ênfases musicais que produzem um determinado sentido musical. Em alguns casos, deixei 

registrado que mais de uma interpretação seria possível.  
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 A teoria do contorno não foi escolhida com o intuito de descobrir constâncias e 

inconstâncias; também não era meu objetivo produzir tabelas comparativas dos segmentos 

para uma análise quantitativa de segmentos com um determinado contorno. Como intérprete 

apreciei a proposta da ferramenta que auxilia a compreensão de uma linha atonal, num âmbito 

maior que as leis básicas da música, por exemplo, o aumento e diminuição de intensidade 

dinâmica correspondendo à ascendência e queda de uma determinada linha. Fora do plano 

tonal, a inflexão de uma determinada linha exige uma maior compreensão da estrutura, uma 

vez que não encontramos a polaridade tensão/repouso inerente ao sistema tonal.  

 A adoção de uma nova ferramenta como a teoria do contorno ajudou-me como 

intérprete a identificar na estrutura eventos que pareciam desconexos. Não podem ser 

descartados a importância dessa ferramenta e os resultados obtidos, mas também necessito 

colocar os que não foram possíveis. Alguns segmentos da obra são por demais rítmicos e um 

estudo aprofundado dos parâmetros rítmicos e mesmo outras técnicas aplicáveis, que não são 

alvo da teoria do contorno, poderiam enriquecer ainda mais esses segmentos.  A teoria tem 

seus defensores assim como seus críticos e, talvez por ter sido desenvolvida no âmbito da 

música de Schoenberg, ainda é pouco utilizada. De qualquer maneira, ela pode ser aplicada 

também em obras tonais. Uma discussão dessa natureza foi conscientemente evitada neste 

trabalho, pois fugiria à proposta inicial. 

 A coleta de material relacionando análise para a performance compõe o terceiro pilar. 

Aqui pudemos notar duas correntes distintas de pensamento: uma mais “antiga”, em que o 

teórico realiza uma análise prescritiva, dizendo ao intérprete o que fazer, e outra mais 

moderna, que enxerga no intérprete um indivíduo pensante, articulado e imbuído de reflexões, 

mesmo que responda a um estímulo de maneira cognitiva. Procurando atender às exigências 

da obra, muitos dos textos utilizados convergiram para o analítico, apesar de determinadas 

linhas pedirem um tratamento cognitivo. Como todo intérprete, utilizo-me, na maioria das 

vezes, do raciocínio cognitivo: este soma todas as informações e encontra uma melhor 

resposta a um determinado problema. Com a finalidade de produzir expressão em um 

determinado trecho foi sugerida uma cesura, uma separação de segmentos, inflexões de 

dinâmica e até a combinação dos três elementos. 

 Os processos analíticos utilizados foram empregados do ponto de vista do intérprete 

enquanto elementos preparatórios para uma performance. A música produzida desde o 

começo do século XX tem características diversas e cada corrente de composição traz 

elementos que devem ser examinados acuradamente. Uma visão teórica mais aprimorada 

pode trazer benefícios ao entendimento musical (DUNSBY, 1995, p.79). Decisões sobre a 
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interpretação necessitam ser tomadas de forma a respeitar o texto musical.  

Como afirma Berry, podemos obter resultados singulares advindos da análise de 

quaisquer elementos estruturais, desde que plausíveis. O próximo passo da análise para a 

performance envolve uma grande complexidade (BERRY, 1989, p.10). O grande desafio foi 

selecionar quais conclusões específicas poderiam ser articuladas entre a partir das observações 

analíticas dos eventos musicais pesquisados. Enquanto aspectos de superfície puderam ser 

demonstrados na performance, resultante da análise preparatória, outros aspectos mais 

profundos da estrutura puderam determinar qual importância esses mesmos eventos tiveram e 

que ponto da hierarquia musical deviam ocupar na performance. Isso se deu com a inclusão 

de uma hierarquia de dinâmicas, também proposta em determinados acontecimentos nos 

prelúdios. 

 Os diversos diálogos que compuseram a dissertação são decorrência do trabalho de 

investigação e pesquisa. Como vimos, alguns parâmetros não são identificáveis sem a teoria 

do contorno, por isso ela representa uma ferramenta prática para o intérprete. A análise 

empregada não visou determinar um único olhar sobre a interpretação do Sexteto, mas 

estimular futuros intérpretes a descobrir outras relações dentro dessa obra, assim como de 

outros trabalhos musicais de Francisco Mignone. 
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Anexo A  

 

Teoria do contorno - Michael L. Friedmann 
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Anexo B 

 

Partitura do Sexteto - Seis prelúdios e um enigma para flauta, oboé, clarineta, trompa, fagote e 

piano de Francisco Mignone 
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