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Contorno Melódico.
Conceituação



CAMPO HARMÔNICO:

● Iniciaremos o estudo dos dois procedimentos de elaboração modal bastantes usados na prática da música 
(principalmente a popular).

○ Ainda que muitos compositores/intérpretes nem se dão conta dessa conceituação
● Aqui a modalidade de um tecido musical será garantida de forma similar àquela modalidade da música 

antiga (vista na aula 01). Onde uma determinada polarização se dá à partir dos parâmetros:
○ Finalis / Confinalis
○ Âmbito
○ Dominante / Nota característica.

● Porém agora estaremos tratando de um construto formado por acordes (e não de alturas isoladas - como foi 
na música renascentista).

● Em uma análise comparativa básica (para fins didáticos) podemos apontar alguns dos pontos comuns e 
incomuns entre o Método do Contorno Melódico e os dois outros métodos - Campo Harmônico Modal e 
Modal Intrínseco - já vistos:

○ Os tipos de acordes independem da modalidade escolhida.
○ A finalis, o âmbito e a dominante modal é que indicará a polarização.
○ A presença (seja melódica ou harmônica) do trítono é permitida sem que isso interfira na polarização modal ainda que deve-se 

novamente  evitar uma possível centralidade tonal.
○ A modalidade deve ser apresentada de maneira clara e objetiva, sem margens para a subjetividade/dualidade.
○ Atenha-se em utilizar todo o contorno melódico no tecido harmônico para que não haja a quebra do sistema. 

Contorno Melódico (conceituação)
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Contorno Melódico (Procedimentos)

7

1. Escolha um modo.
2. Escolha/arbitre a nota característica (N.C) desse modo (Color Tone).
3. Elabore um contorno melódico que contenha os parâmetros seguintes de forma clara e objetiva.

○ Finalis (A nota final - que pode ser repetida ou não no contorno melódico).
○ Âmbito (movimento melódico em torno da dominante - e que leva à finalis).
○ Dominante (nota característica a ser enfatizada).

■ (opcional) Confinalis (O movimento de sensível para a finalis).
4. Ative esse contorno melódico ritmicamente resultando em ritmos-harmônicos que melhor lhe convier.

○ Este procedimento, por si, já pode ser classificado como dentro do método 
■ Use o rítmo como mais um parâmetro a serviço da objetividade do modo.
■ Este modelo é bastante presente principalmente em peças de caráter regional.

5. Tome cada uma das notas desse contorno como a fundamental de um acorde.
○ Escolha o(s) tipo(s) de acorde(s) que desejar / melhor couber.

■ (opcional) É possível sobrepor aqui a este o método do campo Harmônico Modal (com algumas 
alterações). 

○ Use esse contorno rítmico-melódico como o resultado final.
○ E/ou utilize-o como base para uma nova melodia a ser composta sobre ele...
○ Ou ainda, utilize esse construto como tecido harmônico para a harmonização de uma melodia já existente.
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● Escolha um modo.
○ Fá Lídio (fá - sol - lá - si - dó - ré - mi - fá).

● Escolha/arbitre a nota característica (N.C) desse modo (Nota característica / Color Tone).
○ N.C = Si (4a. aumentada)

● Elabore um contorno melódico que contenha os parâmetros seguintes de forma clara e objetiva.
○ Finalis (A nota final - que pode ser repetida ou não no contorno melódico).
○ Âmbito (movimento melódico em torno da dominante - e que leva à finalis).
○ Dominante (nota característica a ser enfatizada).

■ (opcional) Confinalis (O movimento de sensível para a finalis).

Contorno Melódico (Procedimentos)
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● Ative esse contorno melódico ritmicamente resultando em ritmos-harmônicos que melhor lhe convier.
○ Este procedimento, por si, já pode ser classificado como dentro do método.

■ Use o rítmo como mais um parâmetro a serviço da objetividade do modo.
■ Este modelo é bastante presente principalmente em peças de caráter regional.

● Tome cada uma das notas desse contorno como a fundamental de um acorde.
○ Escolha o(s) tipo(s) de acorde(s) que desejar / melhor couber.

■ (opcional) É possível sobrepor aqui a este o método do campo Harmônico Modal (com algumas 
alterações). 

● Use esse contorno rítmico-melódico como o resultado final 
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E/ou utilize-o como base para uma nova 
melodia a ser composta sobre ele

Ou ainda, utilize esse construto como tecido 
harmônico para a harmonização de uma 
melodia já existente.
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● Trata-se mais de uma abordagem de composição do que um método.
○ Pode ser encontrado/usado tanto nos sistemas Tonal, Atonal e Modal.
○ Gerenciamento de parâmetros de sobreposição de centros.

■ Inside (quando os centros são coincidentes e/ou possui notas comuns).
■ outside  (quando os centros não são coincidentes e/ou possui notas comuns).

● Lê-se melodia e base (melódica ou harmônica) de forma independente e autônomas.
○ Melodias sobre melodia (Contraponto - Punctus contra punctus)).
○ Melodia sobre harmonia (“Lead Sheet”).
○ Harmonia sobre harmonia (Bi-tonalidade ou Bi-modalidade).

● Cada material (rítmico-melódico-harmônico) pode usar (ser lido à partir de) um sistema 
e/ou modelos distinto.

○ TONAL sobre TONAL.
○ TONAL sobre MODAL.
○ MODAL sobre TONAL.
○ MODAL sobre MODAL.

■ Utilizando-se de qualquer um dos modelos possíveis dentro desse sistema (os 03 vistos ou outros).

Harmonia Pedal (conceituação)
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“Horizontal”

“Vertical”
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“Vertical”

“platô”



Tabela de Sobreposição de Centros.
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1) Defina um (ou mais) centro de gravitação / pedal
○ Na totalidade da peça ou em trechos

■ Seja Acórdico
■ Seja Melódico.

2) Aplique sobre esse centro a tabela de níveis de tensão.
○ Definindo: 

■ O(s) material(ais) melódico(s)/harmônico(s) a ser(em) utilizado(s). 
● Pode(m) ser simétrico(s) ou não e...

■ Os graus aos quais esse material irá gravitar (na relação com o centro).
3) Elabore uma melodia utilizando as sobreposições definidas na relação “centro X tabela”.

○ Acionando o caminho inverso, na análise, identifique os graus que uma melodia pode ser arbitrada quando sobre um 
determinado centro pedal.

4) Lembrando que todas essas escolhas são arbitragens. 
○ São apenas uma das (inúmeras) possibilidades de mapeamento.
○ São escolhidas em prol de uma coerência subjetiva que direciona o compositor / analista.

■ Quanto mais presentes as notas caracterizantes de um determinado modo/grau, mais objetivo o resultado
■ No mesmo sentido, quanto menor essa presença, mais subjetiva será a análise.

5) Esse método pode ser utilizado concomitantemente aos demais métodos de elaboração já vistos caso assim o compositor 
queira.
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● Defina um centro de gravitação / pedal 
○ Ex: Asus4 = G/A (G9) = Sol Maior

● Aplique sobre esse centro a tabela de níveis de tensão 
○ Definindo 

■ O material melódico/harmônico a ser utilizado e…
● EX: 04- 02 - 05 - 03 - 01 - 00

■ Os graus aos quais esse material irá gravitar.
● Ex: Escalas maiores (Modo Jônio).

Harmonia Pedal (Exemplos)
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B X G
(4)

F X G
(2)

Db X G
(5)

E X G
(3)

C X G
(1)

G X G
(0)

Y
_______

Sol Maior

Escala 
& 

Grau



● Elabore uma melodia utilizando as sobreposições definidas na relação “centro X tabela”.

Harmonia Pedal (Exemplos)
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B X G
(4)

F X G
(2)

Db X G
(5)

E X G
(3)

C X G
(1)

G X G
(0)
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