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Felipe de Almeida Ribeiro| Fabio Scarduelli | Editores 
Universidade Estadual do Paraná (Brasil) 

 

 

etembro de 2018 foi um mês especial para a Revista Vórtex. Além da publicação deste número 

com quadro recorde de artigos publicados, confirmando assim a consolidação e reputação do 

periódico, obtivemos a excelente notícia da aprovação do Mestrado em Música da Universidade 

Estadual do Paraná – Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Desde seu início em 2012 (com 

publicação efetiva em 2013), a Revista Vórtex teve como uma de suas importantes metas auxiliar na 

criação de um forte Programa de Pós-Graduação em Música dentro da instituição. 5 anos se passaram e 

essa meta foi cumprida. Contamos hoje com um Colegiado de PPG em Música em plena sintonia com 

o periódico, muitos membros deste colegiado fazendo parte do Corpo Editorial da Revista. Isso nos 

fortalece ainda mais, garantindo a preservação do periódico dentro de uma equipe, evitando-se assim a 

concentração desta responsabilidade apenas nos editores. 

Em pleno funcionamento quadrienal, a Vórtex apresenta neste número 21 trabalhos na temática 

"Música Eletroacústica". Introduzimos 9 trabalhos da chamada temática em parceria com o evento 

SiMN 2018 (Simpósio Internacional de Música Nova), 7 trabalhos em parceria com o evento ubimus 

2018, assim como 5 partituras com áudio. São eles: [1] "Das imagens à criação de formas sonoras – 

Uma possível epistemologia dos processos de análise e composição com suporte computacional" de 

Danilo Rossetti; [2] "Processos Identitários na relação de Stravinsky com a Música Popular Americana" 

Alexy Viegas; [3] "Contrasting noises and expanding sounds: the composition process of Caminantes I 

to IV" de Igor Leão Maia; [4] "New Findings of Sicilian Folk Songs in Luciano Berio´s Naturale" de 

Leonardo Piermartiri; [5] "Narrativas do Plunderphonics. Uma reflexão a partir de noções do teatro 

épico brechtiano" de Rafael Diniz Paulino; [6] "Apontamentos históricos e desdobramentos 

perceptuais sobre o gênero visual music" de Antenor Ferreira Correa; [7] "XyLoops: Composição e 

performance de uma obra para xilofone e eletrônica em tempo real (live looping)" de Helvio Mendes, 

Alexsander Jorge Duarte e Cesar Adriano Traldi; [8] "Silêncios e Durações Estendidas no 

Wandelweiser: três análises" de Gustavo Branco Germano e Fernando Iazzetta; [9] "Processo 

colaborativo na obra Arengarôa (2017) - uma performance para tororó, percussão e live eletronics" de 

S 
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Pedro Henrique Machado Freire e Cleber da Silveira Campos. O SiMN 2018 ocorreu entre 17 e 21 de 

setembro de 2018 e contou com a presença de convidados de universidades do Canadá, México e 

Estados-Unidos, assim como de universidades brasileiras como UnB, UFF e UFPel e USP. Já o evento 

ubimus 2018 apresenta um dossiê sob coordenação dos professores Damián Keller (Núcleo 

Amazônico de Pesquisa Musical UFAC / IFAC) e Daniel Barreiro (Universidade Federal de 

Uberlândia). Os trabalhos do ubimus são: [10] "Editorial Seção Temática Música Ubíqua – Forças de 

atração e desafios na pesquisa ubimus" de Damián Keller e Daniel L. Barreiro; [11] "O enfoque 

cognitivo-ecológico no design ubimus – Da Metáfora da Listra aos Sons do CAp" de Damián Keller e 

Maria Helena de Lima; [12] "Análise e classificação de Linguagens de Programação Musical" de 

Rodrigo Ramos de Araujo, José Mauro da Silva Sandy, Elder José Reioli Cirilo e Flávio Luiz Schiavoni; 

[13] "Orchidea – Os meta-instrumentos da Orquestra de Ideias" de Flávio Luiz Schiavoni e Paulo 

Gabriel Nunes Cançado; [14] "Interface Computacional para Controle Musical Utilizando os 

Movimentos dos Olhos" de Higor Araújo Fim Camporez, Anselmo Frizera Neto, Leandro Lesqueves 

Costalonga e Helder Roberto de Oliveira Rocha; [15] "Perspectivas da Forma-Pensamento 

Gelassenheit – Aplicações e Experimentações em Atividades Criativas Cognitivo-Ecológicas" de Luzilei 

Aliel, Damián Keller e Silvio Ferraz; [16] "Pesquisa em ubimus na Educação Básica: Um relato do 

Projeto Música Ubíqua no Colégio de Aplicação da UFRGS" de Maria Helena de Lima, Damián Keller, 

Evandro Miletto, Luciano Flores e Jean Carlos Figueiredo de Souza. Finalizando, temos a seção de 

partituras e áudios com os trabalhos: [17] "Guainumbi" de Igor Leão Maia; [18] "Halny, for flute and 

guitar" de Eduardo Fabricio Frigatti; [19] "Chão de outono" de Davi Raubach; [20] "As Entranhas da 

Terra" de Stanley Fernandes; [21] "XyLoops: para Xilofone e eletrônica em tempo real (Live Looping)" 

de Helvio Mendes, Alexsander Jorge Duarte e Cesar Adriano Traldi. 

Rumo à preparação do v.6 n.3 para dezembro de 2018, os editores comunicam que para 2019 a 

Revista Vórtex revisará parte de sua estrutura, documentação e tramitação para submissão de trabalhos 

no intuito de fortalecer o periódico e melhor atender aos autores e à comunidade da área de música. 

Desejamos a todos uma ótima leitura! 

 

Dr. Felipe de Almeida Ribeiro  

Dr. Fabio Scarduelli 

Editores 
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Das imagens à criação de formas sonoras 
Uma possível epistemologia dos processos de análise e composição 

com suporte computacional1 
 

 

Danilo Rossetti2 
Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora (NICS) 

Universidade Estadual de Campinas | Brasil 
 

 

Resumo: Abordamos e desenvolvemos um estudo epistemológico das atividades de criação e análise 

musical, especificamente aquelas realizadas com suporte computacional. Como ferramentas para o 

entendimento desses processos, trazemos o conceito de Invenção e o Princípio da Individuação de 

Gilbert Simondon, além da proposta de René Thom sobre a Inteligibilidade das Formas. Apresentamos 

dois patches para análise e processamento sonoro e realizamos um estudo sobre a aplicação dos conceitos 

acima mencionados na descrição dos processos interativos em duas peças eletroacústicas mistas: Anthèmes 

2, de Pierre Boulez, e A Pierre: Dell’azzurro silenzio, inquietum, de Luigi Nono. Analisamos a interação entre 

escrita e performance instrumental, dispositivos de análise e transformação sonora, e a sonoridade 

emergente desse processo. Concluímos enfatizando a articulação entre diferentes áreas do conhecimento 

nos processos de composição e análise musical (tecnologias e conceitos) para a emergência de um fazer 

                                                
1 From Imagery to the Creation of  Sound Forms: A possible Epistemology in the Processes of  Computer-aided Analysis and Composition. 
Submetido em 13/03/2018. Aprovado em: 20/07/2018. 
2 Estudou composição com José Manuel López López, Silvio Ferraz e Flo Menezes, e processamentos sonoros interativos 
com Alain Bonardi e Anne Sèdes. É Doutor em Composição Musical pela UNICAMP, com período sanduíche no Centre de 
recherche Informatique et Création Musicale da Université Paris 8. É Mestre em Música e Bacharel em Composição 
(instrumental e eletroacústica) e Regência pela UNESP. Atualmente é pesquisador de pós-doutorado no Núcleo 
Interdisciplinar de Comunicação Sonora da UNICAMP, com apoio FAPESP e supervisão de Jônatas Manzolli, e é professor 
de pós-graduação do Centro Universitário Senac SP, nas áreas de comunicação e artes. Suas composições já foram executadas 
em conferências e festivais tais como ICMC, CMMR, NYCEMF, CICTeM, BIMESP, SBCM e ANPPOM. Foi um dos 
premiados do Prêmio Funarte de Música Clássica 2016, na categoria solos, música acusmática e mista. E-mail: 
danilo.rossetti@nics.unicamp.br  
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musical conectado com as formas do nosso tempo. 

 

Palavras-chave: Música eletroacústica mista; Análise musical com suporte computacional; Invenção; 

Princípio Individuação; Inteligibilidade das formas. 

 

Abstract: We approach and develop an epistemological study on the activities of  composition and 

musical analysis, specifically those performed in computing environments. As tools for the understanding 

of  these processes we apply the concept of  Invention and the Principle of  Individuation from Gilbert 

Simondon, in addition to René Thom’s proposal for the Intelligibility of  Forms. We address two patches 

for sound analysis and processing and perform a study on the application of  those mentioned concepts 

in the description of  the interactive processes in two live-electronic works: Anthèmes 2, from Pierre 

Boulez, and A Pierre: Dell’azzurro silenzio, inquietum, from Luigi Nono. We analyze the interaction between 

instrumental writing and musical performance, analysis and sound processing tools, in addition to the 

emergent sonority of  this process. We conclude emphasizing the articulation between different 

knowledge areas in composition and musical analysis (technologies and concepts) for the emergence of  

a musical practice connected with the forms of  our time. 

 

Keywords: Live electronic music; Computer-aided musical analysis; Invention; Principle of  

Individuation; Intelligibility of  forms.  
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esse texto procuramos investigar e discutir uma possível epistemologia relacionada às 

atividades de análise e criação musical, ou seja, como pode se dar a produção do 

Conhecimento dentro dessas atividades. Para o início dessa discussão trazemos duas citações, 

sendo a primeira de Michel Foucault sobre de Pierre Boulez no que tange à sua capacidade de transitar 

objetivamente entre diferentes fazeres artísticos, sempre a partir do universo da música.  

 
Para ir a Mallarmé, a Klee, a Char, a Michaux, como mais tarde para ir a Cummings, Boulez 
precisava somente de uma linha reta, sem desvio nem mediação. Frequentemente um músico vai 
à pintura, um pintor à poesia, um dramaturgo à música por intermédio de uma figura englobante 
e através de uma estética cuja função é de universalizar: romantismo, expressionismo, etc. Boulez 
ia diretamente de um ponto a outro, de uma experiência a outra, em função daquilo que parecia 
ser e não por um parentesco ideal, mas pela necessidade de uma conjuntura3 (FOULCAULT, 
1982, In: BOULEZ, 2005: 20, tradução nossa). 

 

Talvez nessa afirmação esteja contida a necessidade atual de argumentar em favor da objetividade 

na abordagem da arte. Quando falamos em objetividade, não temos a intenção de nos referir a algo 

simplificador, mas sim à tentativa de reunir diferentes tipos de manifestações artísticas num único 

conjunto de ideias, que podem ser organizadas dentro do Paradigma do Conhecimento, formando uma 

epistemologia que estuda esses processos. Acreditamos que esse argumento também possa ser útil numa 

discussão em favor da importância do ensino e da criação artística contemporânea nos nossos dias. 

Encontrar pontos de referência e traçar articulações entre diferentes expressões artísticas, como entre a 

pintura de Klee ou Kandinsky e a música de Schoenberg, entre a pintura de Mondrian e a música de 

Webern, ou entre a poesia de Char e a música de Boulez – como é o caso de Le marteau sains maître (1954) 

– é algo que poderia ser ressaltado. 

A segunda citação provém do compositor Luigi Nono, da sua conferência intitulada Outras 

possibilidades de escuta, realizada em Veneza, em 1985, na qual defende a ideia de que música é pensamento: 

“A música não é só composição. Não é artesanato, não é uma profissão. A música é pensamento”4. O 

pensamento que se materializa em arte, como afirmado acima por Nono é importante, mas, segundo ele, 

o fundamental seria a variedade do pensamento e a suas distinções entre diferentes pessoas: “Abrir a 

todas as possibilidades, com todo o potencial que temos em nós mesmos, não somente nos ouvidos, não 

somente no grande campo da percepção, mas na vida da nossa mente, dos nossos infinitos ‘pontos de 

vista’”5 (NONO, 2007: 251, tradução nossa). 

                                                
3 Pour aller à Mallarmé, à Klee, à Char, à Michaux, comme plus tard pour aller à Cummings, Boulez n’avait besoin que d’une 
ligne droite, sans détour ni médiation. Souvent un musicien va à la peinture, un peintre à la poésie, un dramaturge à la musique 
par le relais d’une figure englobante et au travers d’une esthétique dont la fonction est d’universaliser: romantisme, 
expressionisme, etc. Boulez allait directement d’un point à un autre, d’une expérience à une autre, en fonction de ce qui 
semblait être et non pas une parenté idéale, mais la nécessité d’une conjoncture (FOUCAULT, 1982, In: BOULEZ, 2005: 20). 
4 La musica non è solo composizione. Non è artigianato, non è un mestiere. La musica è pensiero. (NONO, 2007: 251).  
5 Aprire a tutte le possibilità, con tutto il potenziale che abbiamo in noi stessi, non solo negli orecchi, non solo nel gran campo 
della percezione, ma nella vitta della nostra mente e dei nostri infiniti “pensari”. (NONO, 2007: 251). 

N 
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Sobre a noção de Conhecimento, citamos Italo Calvino, que nas suas Seis propostas para o novo milênio 

(2016 [1988]) indica, logo na introdução, a necessidade de que todas as atividades artísticas sejam 

compreendidas num sentido amplo e num único contexto cultural. Na proposta sobre a Multiplicidade, 

Calvino apresenta algumas definições sobre o Conhecimento, sendo que aqui reproduzimos duas. A 

primeira afirma que “conhecer é inserir algo no real; é, portanto, deformar o real” (CALVINO, 2016 

[1988]: 125). A segunda, tendo como base a obra de Robert Musil, afirma que: “O conhecimento para 

Musil é a consciência da incompatibilidade entre duas polaridades contrapostas: uma, que denomina ora 

exatidão, ora matemática, ora espírito puro, ou mesmo mentalidade militar, e outra que chama ora de 

alma, ora de irracionalidade, ora de humanidade, ora de caos” (CALVINO, 2016 [1988]: 127). Em nosso 

texto, de certa forma, percorreremos essas duas definições de conhecimento: primeiro quando tratamos 

da gênese das formas musicais, e segundo, quando relacionamos o lado imagético e poético do fazer 

artístico com o lado objetivo das ferramentas computacionais.  

É importante ressaltar que dentro da nossa abordagem o pensamento condensado nas obras 

artísticas seria distinto do pensamento científico. Jonathan Goodman, na apresentação de Leçons de musique 

de Boulez (2005), lançou a hipótese de que os escritos de Boulez realizariam um velho sonho no qual a 

música deveria um dia alimentar a reflexão científica, e não somente o inverso, a música ser alimentada 

por ideias científicas. Essa última proposição, condensada na palavra alliage (1979), que em português 

pode ser traduzida como liga, já havia sido formulada por Iannis Xenakis em diversos de seus escritos 

teóricos.  

Esse artigo pretende se situar no campo intermediário entre as formulações de Goodman (sobre 

Boulez) e de Xenakis, com o intuito de afirmar que a criação musical (e a criação em outras expressões 

artísticas) pode se articular com outras categorias do pensamento – sejam elas científicas, filosóficas, 

sociológicas, etc. Isso teria o intuito de amplificar as suas possibilidades operacionais, estruturais e 

perceptivas, sejam elas teóricas ou práticas, produzindo novas possibilidades e caminhos que atuam sobre 

o Conhecimento. Nesse sentido, esse artigo também tem o objetivo de dialogar com outros escritos que 

abordam o problema da música enquanto produtora de conhecimento. Dentre esses escritos, 

mencionamos o artigo de Xenakis (1994: 33), texto em que é apresentada a ideia do artista criador de 

novas ideias e conceitos (artiste-concepteur), a tese de Oliveira (2010) que aborda a música no contexto das 

ciências cognitivas, o artigo de Ferraz (2015) que trata da questão da invenção e da composição musical 

no ambiente acadêmico, e o artigo de Rimoldi & Manzolli (2017) que analisa o paradigma da emergência 

na música e na criação sonora com suporte computacional. Em contraposição à essa abordagem, teríamos 

a ideia da música como entretenimento e/ou produto, ou, em última instância, como categoria da 

indústria do entretenimento (ideia da qual nos distanciamos), cuja problematização foi extensamente 

efetuada por Horkheimer e Adorno (1984 [1944]). 
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Nosso foco se dará primeiramente na criação musical, quando procuraremos articular processos e 

operações ligados à composição e criação musical com os conceitos de Invenção e Individuação oriundos 

de Gilbert Simondon, assim como com a Semiofísica de René Thom, uma pesquisa sobre a 

Inteligibilidade das Formas. Logo após, realizamos uma proposta de aplicação desses conceitos discutidos 

no campo da análise musical, abordando os processos interativos de duas peças dos compositores citados 

nessa introdução: Anthèmes 2 (1997), de Boulez, e A Pierre. Dell’azzurro silenzio, inquietum (1985), de Nono. 

 Apresentaremos aqui de maneira bastante breve conceitos advindos do trabalho de Simondon e 

Thom. Nosso objetivo não é discutir a fundo esses conceitos, mas utilizá-los como ferramentas para o 

entendimento de processos e operações da música mista atual, relacionados principalmente à escrita 

instrumental, análise e processamento sonoro em tempo real. Também abordaremos a interação entre 

sons instrumentais e eletroacústicos, que podem apresentar características de fusão ou segregação, tema 

que já foi abordado anteriormente em outro trabalho (ROSSETTI, 2017b). Iniciamos o nosso percurso 

teórico/prático através da análise e discussão do conceito de Invenção a partir das proposições de 

Simondon, embasada na noção de percepção como síntese de imagens, de Henri Bergson. Logo após, 

procuraremos trazer suas considerações para o âmbito musical. 

 

1. INVENÇÃO 

 

A invenção é um processo que se dá no tempo. Ela é uma espécie de condensação, de síntese que 

engloba presente, passado e futuro, ou também o processo de nascimento de uma ideia calcada na 

imaginação e, portanto, relacionada à percepção. Henri Bergson abordou o tema da percepção em Matéria 

e memória (2010 [1896]), tratando-o como uma síntese de imagens relativas ao fenômeno percebido. Essas 

imagens operam como intermediárias entre sujeito e objeto, entre concreto e abstrato, e são provenientes 

do presente (através da experiência sensitiva), do passado (através da memória relacionada à experiência), 

e do futuro (relacionadas aos desejos e expectativas, ou ainda à invenção). Juntam-se a essa construção 

as afecções, que são outras imagens relacionadas às sensações do presente (BERGSON, 2010: 11-81).     

No contexto musical, Boulez discutiu em alguns momentos o problema da invenção relacionando-

o com os desdobramentos da ideia musical. Segundo ele, de maneira geral, a invenção é a arte da dedução, 

pois ela ajuda a localizar a ideia, depois fazendo-a proliferar, tornando-a mais saliente, mais pessoal. 

Segundo ele, o trabalho composicional consiste em tornar a dedução mais rica, mais evidente e mais 

imprevisível. Esta última qualidade, a imprevisibilidade, é aquela que mais enriquece a ideia inicial, a partir 

do desenvolvimento de qualidades intrínsecas que se encontram em estado latente, ou seja, as suas 

potencialidades. Graças à dedução o compositor deve saber encontrar e desenvolver a ideia, ou seja, 

encontrar a ideia em função do seu desenvolvimento e saber fazê-la proliferar no âmbito musical. 
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(BOULEZ, 2005: 92-93). Ainda sobre a invenção, Boulez aponta que ela ocorre a partir de um modelo 

em que a sua origem não é camuflada, devendo ser reconhecido abertamente. É preciso saber transformar 

suficientemente o material original para que seja possível fazer a ligação entre a origem e a sua 

transformação (BOULEZ, 2005: 538). 

Tendo como base as considerações acima, apresentamos a definição do conceito de invenção 

proposta por Simondon, presente em seu curso Imagination et invention (1965-66), publicado em 2008. 

Simondon afirmou que a invenção surge a partir de uma situação que corresponde a um problema, uma 

interrupção por algum obstáculo ou uma descontinuidade. Quando a invenção acontece, as 

compatibilidades e os fluxos internos e externos são retomados em duas camadas: a compatibilidade 

extrínseca entre o meio e o organismo e a compatibilidade intrínseca entre os subconjuntos da ação 

desenvolvida. A invenção faz uso de diferentes meios para o reestabelecimento desta compatibilidade, 

dentre os quais enumeramos três: o desvio, a fabricação de um instrumento e a associação de diferentes 

operadores (SIMONDON, 2008: 139).  

 
1.1 Desvio 

 
O desvio como invenção está ligado à integração perceptiva dos dados em uma imagem totalizante. 

Quanto mais completa for essa imagem, quanto melhor for a percepção dessa situação, existe mais clareza 

para o contorno (desvio), que leva a uma saída não esperada do problema. No caso da música, a invenção 

pelo desvio pode ocorrer quando nos situamos num ponto de saturação do material utilizado, em que as 

repetições, variações e transformações estão por esgotar-se. Pelo total conhecimento do material sonoro 

sobre o qual se trabalha, pode-se saber também quais os desvios e o momento em que eles devem ocorrer.  

Um exemplo desse tipo de invenção musical pode ser encontrado em trechos de A sagração da 

primavera (1913), de Igor Stravinsky. Nessa peça, um mesmo tema melódico é tratado de maneiras 

diferentes em trechos distintos, em termos de andamento, métrica, caráter e orquestração, resultando em 

sonoridades opostas construídas sobre uma mesma melodia. Em A sagração, temos uma melodia que 

aparece primeiramente nos Presságios de primavera, segundo trecho da primeira parte da obra, numa 

construção musical de tempo relativamente rápido e marcado, em compasso 2/4, dentro de uma 

orquestração densa. O tema é tocado pelo trompete 1, iniciando-se no Si♭ 4, dobrado pelo violoncelo 

solista e harmonizado em forma coral pelos outros três trompetes. Os outros instrumentos da orquestra 

realizam inúmeras figurações em vozes distintas, criando um resultado sonoro bastante denso e vívido, 

com ênfase na melodia citada.  

Mais à frente, a mesma melodia aparece novamente no quarto trecho da primeira parte, Círculos de 

primavera. Aqui o andamento é mais lento, dessa vez em compasso 4/4, com caráter sostenuto e pesante, 
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contrastando de muitas maneiras com a apresentação anterior desse tema. Nessa versão, ele é tocado 

inicialmente pela flauta e violino solistas, e harmonizado pelos outros instrumentos de madeira e violinos. 

Posteriormente ele é tocado pela flauta e trompa solistas e harmonizado pelas outras madeiras e trompas. 

Trazemos, nas Fig. 1 e Fig. 2, a grade orquestral dos dois trechos mencionados, com as melodias e 

harmonizações descritas marcadas em vermelho.  

 

     
  Fig. 1 e 2 – Invenção como desvio: dois trechos da Sagração da primavera em que o mesmo tema melódico é orquestrado de 

maneira diferente, com diferentes andamentos, métrica e caráter expressivo, resultando em sonoridades opostas 
(STRAVINSKY, 1967: 20 e 41) 

 

O desvio aqui pode ser entendido como o retorno à ideia do movimento Círculos de primavera 

de maneira mais lenta e pesante, ideia esta proposta nos Presságios de primavera de maneira mais veloz e 

marcada. Todos os caminhos sonoros percorridos, acidentes, cortes temporais, continuidades e 

descontinuidades propostas entre os dois momentos fazem parte do contorno e do desvio que se encerra 

na volta à ideia, a qual se apresenta de maneira totalmente reconfigurada. A fim de reforçar esse fato, 

lembramos que, quando perguntado se poderia desenhar sua música, Stravinsky realizou o desenho 

proposto na Fig. 3. Acreditamos que esse desenho seja bastante revelador para entender o caminho 

percorrido pela ideia dentro da trama sonora criada por ele de diversas maneiras. Assim, podemos 

compreender que a ideia é toda a construção musical proposta em seu instante – a invenção como síntese 

do passado, presente e futuro – não apenas melodia, harmonia, tempo, ritmo, orquestração ou outros 
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elementos considerados isoladamente. A ideia engloba e condensa todo o instante musical em sua 

potência, sendo percebida em sua totalidade. 

 

 
Fig. 3 – Desenho de Stravinsky que representaria a sua música (STRAVINSKY; CRAFT, 1959: 120) 

 

1.2 Fabricação de um instrumento 

 
Nos outros dois meios para o reestabelecimento da compatibilidade através da invenção propostos 

por Simondon, a fabricação de um instrumento e a associação de diferentes operadores, faremos 

referência à assimilação de ferramentas tecnológicas pela criação musical. A invenção musical ligada à 

fabricação de um instrumento, desde meados do século XX até os dias de hoje passou a se relacionar 

com a tecnologia a partir da evolução dos equipamentos que eram utilizados para essa finalidade. Uma 

primeira etapa ocorreu no final dos anos 1940 e início dos anos 1950, com o advento da música 

eletroacústica que, nessa época, era praticada com equipamentos de estúdios de rádio. Ela, nesse período, 

se polarizava entre a Musique Concrète francesa e a Elektronische Musik alemã, algo que se dissolveu logo 

nos anos seguintes. Nesse contexto, mencionamos também o surgimento da Computer Music norte-

americana no final dos anos 1950, esta última, desde o início, fazendo uso do suporte digital.  

Mais à frente, nos anos 1970, computadores passaram a ser utilizados para a realização da análise 

espectral do som, revelando dados frequenciais (componentes parciais) e temporais do som analisado. 

Uma primeira aplicação dessa ferramenta no auxílio da composição musical ocorre com o advento da 

música espectral francesa. Nessa corrente musical, a partir dos dados extraídos de análises espectrais, 

realizava-se o processo de síntese instrumental (GRISEY, 2007: 35-37), ou seja, a orquestração dos parciais 

frequenciais encontrados nessa análise para instrumentos musicais tradicionais, a partir de uma relação 

frequência-altura musical (ROSSETTI, 2017a). 

Na Fig. 4, mostramos um patch construído no programa Max MSP em que criamos uma ferramenta 

que analisa sons escolhidos (de instrumentos musicais ou de qualquer outro tipo) e extrai os dez parciais 

desse som com maior intensidade. Essa análise é feita pelo objeto sigmund~.  Logo após, é feita a 

conversão das frequências desses parciais para alturas musicais em valores MIDI (Dó 4 = 60), valores 

esses que são enviados para o objeto gráfico nslider (visualmente um sistema de com quatro pentagramas, 

à direita, na Fig. 4) que transforma os dez valores MIDI encontrados em notas musicais. É importante 

salientar que, nesse patch, essas operações ocorrem fora-do-tempo, ou seja, um momento do som é 
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congelado e, nesse ponto, é analisado espectralmente. A movimentação e fluxo temporal desses parciais 

não é levada em conta, portanto, dependendo do instante do som escolhido para análise, diferentes 

parciais podem ser encontrados. 

 

 
Fig. 4 – Patch que realiza a análise espectral de um som, extraindo as alturas musicais correspondentes a seus parciais 

 

No exemplo da Figura acima, realizamos a análise do regime de sustentação do som de um gongo 

tailandês. Nessa análise, foram encontradas as seguintes alturas musicais: Ré♯ 2, Fá♯ 3, Lá♯ 4, Sol 5, Lá♯ 5, 

Ré 6, Sol♯ 6, Ré♯ 7, e Sol 7. Ambas as frequências 3.091 Hz e 3.176 Hz são entendidas como a altura Sol 

7 já que a referência de menor intervalo utilizada nesse exemplo é o semitom cromático. Se utilizássemos 

quartos ou oitavos de tom provavelmente haveria diferenciação de alturas entre essas duas frequências. 

O som do gongo tailandês, assim como o patch mostrado acima pode ser acessado no seguinte link: 
https://git.nics.unicamp.br/danilo.rossetti/patches/tree/master/spectral%20analysis 

 

Acreditamos que esse exemplo traz uma ferramenta que é acessível aos músicos, independente do 

seu nível de conhecimento de programação, e pode ser utilizada de diferentes maneiras para a criação 

musical. Ela abre ao seu utilizador a possibilidade de manipulação de toda a gama de sons que estão ao 

nosso redor, os quais podem ser utilizados de acordo com a sua criatividade. Assim, o universo do interior 

dos sons se torna acessível, possibilitando o conhecimento dos componentes parciais que o formam. 

Uma futura implementação nesse patch seria a inclusão da variável temporal no modelo, para o 

entendimento da movimentação dos parciais ao longo do envelope temporal dos sons analisados, dando 

margem ao surgimento de outras ideias para a criação musical. 
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1.3 Associação entre diferentes operadores 

  
Sobre o terceiro meio descrito por Simondon para a invenção, a associação de diferentes 

operadores, apresentamos um exemplo da música eletroacústica mista. Nesse caso específico, nosso 

exemplo se refere à música mista com processamento em tempo real, em que os sons instrumentais são 

transformados ao vivo por equipamentos eletrônicos ou computadores. Para esse exemplo, novamente 

utilizaremos um patch criado no programa Max MSP.  

Um patch gráfico, tais como encontramos nos programas Max MSP e PureData, nada mais é do que 

uma interface, que é ao mesmo tempo uma abstração de uma função e um dispositivo de geração ou 

transformação de entidades sonoras. Funciona a partir de um conjunto de mensagens e números 

associados a objetos, que realizam operações, no nosso caso processamentos sonoros. Dentro de um 

patch normalmente há outros subpatches que constituem abstrações de outras funções associadas. O patch 

completo que contém todas as funções (todos os subpatches) corresponde à totalidade de um dispositivo 

que serve para uma performance interativa (VAGGIONE, 2010: 62). 

 Sobre a noção de objeto, convém ressaltar a definição de Horacio Vaggione, que tem seus 

fundamentos na Cibernética e na Computer Music (VAGGIONE, 2007: 106-109. ROSSETTI; FERRAZ, 

2016: 73). Nesse contexto o objeto é pensado como possuindo um caráter operatório que compreende 

diversos níveis de grandeza (escalas e níveis operatórios). Ele se organiza como uma unidade complexa 

que contém simultaneamente diferentes representações e códigos definidores de processos ou dados. 

Assim, no processo de criação, diferentes objetos podem ser conectados, criando redes que articulam 

diferentes escalas temporais e processos. 

Nosso patch desse exemplo, presente nas Figuras 5 e 6, realiza o tratamento sonoro da granulação 

a partir de um som de entrada. Por questões práticas, para esse exemplo escolhemos trabalhar com 

arquivos sonoros armazenados (o mesmo som do gongo tailandês), ao invés de realizarmos a 

transformação de sons captados ao vivo por um microfone. No sistema, o som de entrada é dirigido ao 

objeto transpositor pitchshift~, que está programado para realizar randomicamente transposições no 

âmbito de oito oitavas (quatro oitavas em direção ao grave e quatro oitavas para o agudo, a partir do som 

original). Logo a seguir, o som transposto é enviado ao objeto hoa.syn.grain~, que realiza simultaneamente 

a granulação do som e sua espacialização em ambissonia6 para um sistema de 8 canais distribuídos num 

espaço de 360º (a quantidade de canais de saída é definida antecipadamente e pode ser alterada). As 

                                                
6 A ambissonia é um conjunto de técnicas de síntese, gravação e reprodução de campos sonoros baseada na decomposição de 
um campo acústico em harmônicos esféricos. Esse tipo de decomposição é uma ferramenta matemática utilizada em estudos 
de acústica, diferentemente de representações cartesianas ou polares, e é análogo à Transformada de Fourier, que permitem a 
decomposição do som em séries de parciais (GUILLOT, 2012-2013). 
 



ROSSETTI, Danilo. Das imagens à criação de formas sonoras - Uma possível epistemologia dos processos de análise e composição com suporte computacional. Revista Vórtex, 
Curitiba, v.6 n.2, 2018, p.1-27 

 
 
 
 

 11 

variáveis do processo de granulação são quatro: tamanho de grão, delay (ambos em milissegundos), além 

de das taxas de feedback e rarefação (valores entre 0 e 1). 

Nas figuras a seguir apresentamos o patch7 e o subpatch abordados, que podem ser encontrados no 

seguinte link: https://git.nics.unicamp.br/danilo.rossetti/patches/tree/master/granulation   

 

 
Fig. 5 – Patch que realiza o processamento de granulação 

 
 

 
Fig. 6 – Subpatch “análise2” que realiza a análise espectral do som de entrada pelo objeto fiddle~ 

  

É interessante salientar que todas essas variáveis da granulação (exceto o feedback que fica estável 

                                                
7 É necessária a instalação da biblioteca High Order Ambisonics Library (HOA) e do objeto fiddle~, disponíveis em: 
https://github.com/CICM/HoaLibrary e https://github.com/v7b1/fiddle_64bit_version/releases.  
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em 0.99) têm seus valores variados em função da análise espectral do som de entrada. No subpatch 

“análise2” (Fig. 6) temos o objeto fiddle~ (detector de altura fundamental) que fornece em sua saída os 

valores da frequência fundamental (em números MIDI) e a amplitude (em decibels) do som analisado. O 

valor do tamanho do grão (grain size) é obtido pelo escalonamento dos valores de amplitude para o 

intervalo entre 20 e 400 ms.; o valor do tempo de delay (delay time) é obtido pela mesma operação, porém 

em relação aos valores da frequência fundamental, que são escalonados para valores entre 500 e 4.000 

ms.; a taxa de rarefação, por sua vez, é obtida pela subtração entre os valores de frequência fundamental 

e amplitude, e sua divisão por 100.  

Temos, portanto, nesse exemplo, a elaboração de uma rede de objetos (associações e interações 

entre eles) que operam transformações sonoras, objetos esses que não estão sujeitos a relações de causa 

e efeito, mas interagem a partir de valores extraídos da análise espectral do som de entrada. A interação 

da performance se dá pela associação entre objetos de análise sonora (fiddle~, sigmund~) e objetos 

criadores de novas sonoridades (pitchshift~, hoa.syn.grain~), cujos valores de suas variáveis são definidos a 

partir das análises realizadas. Esses valores, por sua vez, encapsulam diferentes escalas temporais que vão 

definir o timbre do som transformado na saída do sistema. 

Até aqui indicamos possibilidades musicais para os três modos de invenção propostos por 

Simondon. A seguir, abordaremos a possibilidade da presença do Princípio da Individuação também no 

contexto da música, como operação de criação de novas formas sonoras, logo após passamos para a 

pesquisa sobre a inteligibilidade das formas de René Thom, que tem por base os conceitos de saliência e 

pregnância. 

 

2. PRINCÍPIO DA INDIVIDUAÇÃO, SALIÊNCIAS E PREGNÂNCIAS: A 

INTELIGIBILIDADE DAS FORMAS  

 

Antes de entrarmos nos conceitos enunciados a cima, colocamos uma questão que pode surgir 

para o leitor desse artigo: por que estudar a gênese das formas musicais e sua epistemologia a partir de 

conceitos advindos de estudos de áreas diferentes da música? Acreditamos que um primeiro ponto já 

tenha sido levantado por Luigi Nono, mencionado na introdução: a música é pensamento e pluralidade 

de ideias. Como vimos também na discussão sobre o conceito de invenção, ele está ligado à gênese de 

imagens em nossa consciência que, por sua vez, está ligada aos modos de percepção. Em última instância, 

essas imagens, aplicadas ao mecanismo da invenção, podem se materializar em qualquer tipo de expressão 

artística ou tipos de conhecimento, sejam eles científicos, filosóficos, técnicos ou artísticos. Justamente, 

o Princípio da Individuação de Simondon e a proposta de estudo da Semiofísica de Thom têm como 

característica essa abertura quanto à sua área de aplicação e estudo, já que trabalham com ideias e 
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mecanismos de base da nossa percepção. Esses conceitos já foram utilizados como operadores em 

trabalhos prévios, tais como ROSSETTI; FERRAZ, 2016 e ROSSETTI, 2017a.     

Simondon, em “Forme, information, potentiels”, título de uma conferência proferida em 1960 que 

posteriormente foi transcrita e publicada (SIMONDON, 2005 [1958]: 531-551), expõe de maneira 

objetiva a sua Teoria da Individuação das Formas, e define alguns conceitos determinantes para a 

ocorrência dessa operação. Segundo ele, a pregnância da forma ou a sua capacidade de propor um 

significado ou sentido para o receptor não é dada por sua estabilidade, mas pela sua capacidade de 

atravessar, animar ou estruturar domínios variados ou heterogêneos. A tomada de forma (prise de forme) 

ocorre a partir de duas condições: uma tensão de informação e uma energia contida no meio (ou matéria) 

que toma a forma, operação essa que pode ser chamada de modulação. A matéria, para essa operação, deve 

se encontrar em um estado de metaestabilidade, ou seja, quando existe diferença de energia potencial em 

relação aos atores dentro do sistema, e sensível à informação externa ou recepção da energia a ser 

transmitida no processo.  

A operação de modulação se desenrola por uma microestrutura que avança progressivamente pelo 

domínio que toma forma, transformando-o progressivamente. Na escala microtestrutural, essa operação 

tem o nome de transdução, ou seja, o avanço por partículas contíguas, partindo da região que já recebeu a 

forma em direção à região que ainda se encontra em estado de metaestabilidade. Após esse processo, a 

forma gerada entra em estado de equilíbrio (SIMONDON, 2005: 543-544). Assim, a tomada de forma é 

uma passagem da metaestabilidade para a estabilidade: a matéria informada passa de um campo com 

energia potencial acumulada para uma nova forma que possui uma ressonância e organização interna 

estáveis. O Princípio da Individuação é justamente a operação de troca energética entre a matéria e a 

forma, até que esse conjunto atinja o estado de equilíbrio, atualizando a energia potencial do sistema. 

A fim de nos aprofundarmos na discussão sobre o Princípio da Individuação, lançamos mão de 

alguns conceitos da Semiofísica de René Thom. A Semiofísica abrange a pesquisa sobre as formas 

significantes e busca constituir uma teoria geral da inteligibilidade (THOM, 1988: 11). Ela tem como base 

a definição das formas salientes e das formas pregnantes, conceitos oriundos da Teoria da Formas (Gestalt) 

elaborada no século XIX, em que uma “boa forma” seria considerada uma forma pregnante (THOM, 

1988: 17-21).  

As saliências são todas as formas de curta duração que atingem nosso sistema perceptivo de 

maneira inesperada, possuindo um caráter abrupto e imprevisto. Elas são caracterizadas por 

irregularidades de ritmo, quebra de simetrias e descontinuidades sensoriais. Em oposição às saliências 

existem as formas pregnantes, estas de longa duração, às quais está associada uma qualidade ou 

significado, induzindo a modificações afetivas ou de comportamento no receptor. Thom propõe a relação 

entre essas duas categorias formais da seguinte maneira: as pregnâncias se comportam como um fluido 
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invasivo que se infiltra no campo fenomenal por meio das fissuras ou rupturas do real que são as formas 

salientes. O fluido da pregnância invade o campo das formas percebidas por dois modos de propagação: 

por similaridade ou por contato. Imaginamos que o modo de propagação de contato pode ser entendido 

como a operação de transdução, definida por Simondon e abordada acima.  

Em um determinado momento, Thom coloca a seguinte questão sobre a inteligibilidade das 

formas, que consideramos relevante: Qualquer forma saliente pode ser invadida por qualquer pregnância 

ou existe algum princípio que norteia essa relação? (THOM, 1990: 60). Este chega à conclusão de que as 

únicas formas salientes aptas a receber pregnâncias são as formas individuadas, ou seja, aquelas que, de 

acordo com Simondon, atingiram um estado de equilíbrio. Podemos entender esse processo em relação, 

por exemplo, a uma forma sonora em sua duração completa, que possui um início e um fim bastante 

distintos. Se imaginarmos o envelope temporal desse som, podemos entender seu início como o regime 

transitório de ataque, que possui uma morfologia diferente dos seus regimes de sustentação e extinção. 

Ou seja, um som que surge abrupta e inesperadamente, provocando uma descontinuidade 

perceptiva, ou seja, uma forma saliente com uma grande quantidade de energia que se atualiza e atinge 

um estado de equilíbrio, pode ser invadida por uma forma sonora pregnante, de longa duração, que se 

propaga e se apresenta como uma forma que é percebida como estável. Assim, Thom afirma que o 

princípio da propagação de uma pregnância é o princípio de inteligibilidade dos fenômenos. O problema 

então que se coloca é como compreender esse modelo de propagação de pregnâncias e sentidos ao qual 

poderíamos atribuir uma individualidade. Thom afirma, de maneira conclusiva, que essa é uma proposta 

de inteligibilidade do mundo, uma tentativa de organizar os dados perceptivos do exterior de uma maneira 

“realista” e objetiva (THOM, 1990: 62-65). Assim sendo, esse aspecto vem de encontro ao que 

propusemos no início do artigo a respeito de uma abordagem “objetiva” do conhecimento na arte. 

Nossa questão, de maneira mais específica, é: como a individuação das formas pode-se dar no 

âmbito da música? A resposta seria que essa operação pode ocorrer de diversas maneiras, certamente. 

No entanto, desejamos mostrar e discutir essas propostas em dois exemplos específicos, relacionados à 

música de dois compositores que mencionamos ao longo do texto: Pierre Boulez e Luigi Nono. Ademais, 

desejamos relacionar esses exemplos com os modos de invenção propostos nesse artigo.  

 

3. ESTUDO SOBRE PROCESSOS INTERATIVOS  

 

As peças apresentadas nesse estudo sobre processos de interação são as seguintes, pertencentes à 

produção da música mista dos dois compositores citados acima: Anthèmes 2 (1997), para violino e 

dispositivo eletroacústico, de Boulez, e A Pierre. Dell’azzurro silenzio, inquietum (1985), para flauta 

contrabaixo em Sol, clarinete contrabaixo em Si♭ e eletrônica ao vivo, de Nono (como se observa pelo 
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título, dedicada a Boulez). 

 

3.1 Anthèmes 2 

 

Em Anthèmes 2 podemos encontrar os três meios de invenção propostos por Simondon, tal como 

nos aponta o trecho da partitura da peça, presente na Fig. 7. Nessa peça mista com processamento em 

tempo real, o som do violino é captado ao vivo, analisado e transformado pelo dispositivo eletroacústico 

que foi construído (na Fig. 8 temos o dispositivo da seção 1 da peça). Destrinchando a partitura (Fig. 7), 

temos no primeiro pentagrama a escrita do violino. Logo abaixo, no segundo pentagrama, temos as 

transposições feitas pelo sistema denominado harmonizer (um subpatch), a partir do som captado do 

instrumento. Nesse sistema, temos no total quatro harmonizers operando simultaneamente, produzindo, a 

cada nota analisada, quatro transposições dessa altura. Cada momento de transposição está notado na 

partitura e estes correspondem aos trilos do violino. A programação dos harmonizers em Max MSP é 

mostrada na Fig. 9. Temos ainda samplers (terceiro e quarto pentagramas) que disparam sons fixos 

armazenados de violino em pizzicato, com alturas definidas, sendo que no quarto pentagrama os pizzicati 

recebem ainda um tratamento de reverberação.  

O quinto pentagrama representa a operação de frequency shift (outro tipo de transposição) que é 

aplicado à figuração em jété, presente no compasso 1. Essa é uma transposição fixada em 205 Hz, gerando 

um efeito de “sombra” na figuração instrumental, pelos intervalos diferentes produzidos a cada nota 

tocada. Na Fig. 10, temos a programação desse subpatch. Assim, o Fá♯ 4, primeira nota em que o efeito é 

aplicado, tem sua transposição para a altura Mi 3 (165 Hz), gerando um intervalo de nona maior. A última 

nota da figuração ascendente, o Fá 5, por sua vez, tem uma transposição para a altura Si 4 (493 Hz), 

produzindo intervalo de quinta diminuta. A diferença entre o harmonizer e o frequency shift é que, no 

primeiro, os intervalos de transposição são fixos e as frequências variáveis; no segundo, a frequência de 

transposição é fixa, e os intervalos são variáveis. Temos ainda, abaixo de cada pentagrama, a espacialização 

dos sons no sistema multicanal da performance, procedimento que não entraremos em detalhes. 
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Fig. 7 – Anthèmes 2, seção I (Boulez, 1997: 2) 

 

As Figuras 8, 9 e 10 se referem à implementação em Max MSP do processamento eletroacústico 

de Anthèmes 2, recentemente realizada por Arshia Cont (2014), em que temos o patch principal e os subpatches 

Harmonizer e Freq.Shift. Na Fig. 8, temos o patch principal que encapsula outros seis subpatches, sendo quatro 

de tratamentos sonoros (Harmonizers, Samplers, Reverb e Freq.Shifter) e dois de espacialização multicanal 

(Simple-Spat5 e Simple-Spat3). Os sons transformados pelos quatro primeiros subpatches são enviados aos 

subpatches de espacialização e posteriormente enviados a seis alto-falantes. Além disso, temos o som 

captado do violino que é amplificado dentro do patch e enviado aos alto-falantes 1 e 2 (ao lado do palco). 

Na Fig. 9, temos o subpatch Harmonizers que realiza operações de transposição através de quatro 

objetos pfft~ gizmo: o som do violino é enviado à sua entrada da esquerda e o fator de transposição é dado 

pelo número enviado à entrada da direita (0.891, 0.749, 0.667 e 0.472), lembrando que o valor 1 

corresponde ao uníssono, o valor 2 à transposição para a oitava superior, e o valor 0.5 à transposição para 

a oitava inferior. Os intervalos intermediários são obtidos pela multiplicação dos valores por razões 

harmônicas ou inarmônicas. Na Fig. 10, temos a implementação da operação denominada frequency shift, 

pelo objeto freqshift~, em que o som captado é transposto a partir de um valor de frequência fixo, no caso 

do trecho da Fig. 7, subtração de 205 Hz a partir da frequência fundamental encontrada.    
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Fig. 8 e 9 – Patch do processamento da seção I de Anthèmes 2 e implementação dos harmonizers por quatro objetos pfft~ gizmo 
 

 
Fig. 10 – Implementação do frequency-shift no patch de Anthèmes 2 

 

Nos compassos 34 a 42 da seção III dessa peça, após um longo caminho, temos um retorno rápido, 

de sete compassos, à ideia presente na Fig. 7, caracterizando o desvio como invenção. Nesse ponto, 

observamos no violino as mesmas figurações em trilo, seguidas de saltos para alturas mais graves. Nos 

sons eletroacústicos, há a mesma presença dos harmonizers, além dos sons em suporte fixo em pizzicato e 

do frequency shift aplicado às figurações ascendentes. No entanto, não é uma repetição literal do trecho 

inicial, mas uma transformação global desse trecho, com mudanças de alturas e intervalos no violino, 

intervalos de transposição nos harmonizers, alturas e intervalos nos sons de suporte fixo em pizzicato e 

frequência de transposição no frequency shift. Na Fig. 11, que apresenta os compassos 38 a 42 desse trecho, 

é possível visualizar esse retorno da ideia inicial. 
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Fig. 11 – Compassos 38 a 42, seção III de Anthèmes 2: invenção como desvio e retorno à ideia anteriormente apresentada de 

maneira transformada (BOULEZ, 1997: 15) 
 

A partir dos esboços teóricos relativos à inteligibilidade das formas, podemos intuir a que a 

interação entre os sons do instrumento musical (violino) e os dispositivos computacionais de análise e 

transformação sonora condensados no patch dá condições à emergência de uma nova forma sonora, 

possivelmente decorrente de uma operação de individuação, a partir das operações de transdução e 

modulação dos sons instrumentais que são transformados. A forma saliente, que gera uma 

descontinuidade perceptiva abrupta, apareceria logo no compasso 1, mostrado na Fig. 7: apogiaturas 

descendentes e ascendentes sobre as notas Dó♯ 5 e Dó 5, em sul tasto, seguidas pela figuração rápida 

ascendente em septina de fusas, em jété staccato, iniciando em Fá♯ 4 e terminando em Fá 5. Somado a esses 

modos de jogo, temos o efeito eletroacústico do frequency shift, cuja frequência de transposição é fixada 

com a subtração de 205 Hz da frequência fundamental do som captado do violino. A forma pregnante 

que se instala após a ruptura de continuidade perceptiva se inicia logo no compasso 2 e dura até o início 

do compasso 10, sendo caracterizada, como mencionado no parágrafo anterior, por trilos agudos no 

violino, harmonias geradas pelas transposições do som do violino para o grave pelos quatro harmonizers, 

alturas simultâneas em pizzicato geradas por sons armazenados em suporte fixo.  

Nessa peça, a inteligibilidade das formas sonoras mencionadas pela percepção auditiva não passa 

pelo conhecimento de todos os detalhes de alturas, modos de jogo, processos eletroacústicos e técnicas 

instrumentais empregados, algo que é apenas integralmente revelado por uma análise investigativa da 

partitura e dos patches empregados na composição e performance da peça. A inteligibilidade, por outro 

lado, se daria pelos elementos de continuidade e descontinuidade perceptivas e na interação e 

transformação dos sons instrumentais e eletroacústicos que estão em jogo durante a performance. De 

maneira geral essa abordagem, justamente, poderia ser enfatizada num primeiro entendimento dos 

processos e operações que acontecem no âmbito da música eletroacústica mista. 
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3.2 A Pierre. Dell’azzurro silenzio, inquietum 

 
Em A Pierre, Luigi Nono implementa um esquema interativo que congrega dois instrumentos 

da família das madeiras de tessitura extremamente grave (flauta contrabaixo em Sol e clarinete 

contrabaixo em Si♭), e tratamentos eletroacústicos baseados em transposições, atrasos (delay), filtros e 

uma espacialização em quadrifonia. Iniciaremos descrevendo a organização dos processamentos 

eletroacústicos implementados, articulando-os aos modos de invenção de Simondon. Logo após 

aprofundar-nos-emos na questão que, em nosso entendimento, é relevante na peça: a fusão atingida entre 

os instrumentos e os sons eletroacústicos, que se apresentam como sons morfologicamente semelhantes 

produzidos por fontes sonoras distintas. Esse aspecto está ligado tanto ao processo de criação como à 

inteligibilidade das formas sonoras. Lembramos que essa composição contou com a colaboração do 

flautista Roberto Fabbriciani e o clarinetista Ciro Scarponi que realizaram experimentos durante o 

processo criativo.  

A eletrônica ao vivo de A Pierre é produzida a partir dos sons instrumentais captados por 

quatro microfones. O som captado é amplificado nos dois alto-falantes frontais, ao mesmo tempo em 

que é encaminhado para uma série de tratamentos sonoros, divididos em duas partes. Na primeira parte, 

os sons captados da flauta e clarinete são enviados a dois harmonizers que realizam simultaneamente 

transposições para o registro grave da ordem de uma sétima menor (-1.000 cent) e uma quarta aumentada 

(- 600 cent). Os dois sons transpostos ainda são enviados a um reverb que possui uma duração variável 

entre 1 e 3 s. Na saída do sistema, esses sons são espacializados no sistema de quadrifonia. 

Na segunda parte, os sons instrumentais captados são enviados a uma linha de retardo (delay) 

de 12 s. e, posteriormente, enviados simultaneamente a um filtro passa-bandas que realiza a filtragem de 

três bandas de frequências: 1) entre 40 e 300 Hz, equivalente aproximadamente ao intervalo composto 

de duas oitavas e uma sétima maior, 2) entre 675 e 1.012 Hz, uma quinta justa, e 3) entre 2.278 e 3.417 

Hz, também uma quinta justa, e a um novo delay de 12 s. A seguir, o som filtrado e o som atrasado pelo 

delay são enviados ao reverb e, logo após, espacializados nos quatro canais de saída do sistema. Na Fig. 12, 

temos o diagrama desse sistema de transformação sonora.    
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Fig. 12 – Diagrama dos tratamentos eletroacústicos e espacialização de A Pierre (NONO, 1985: 6) 

 

É interessante notar, olhando para o diagrama, o nível de controle do resultado sonoro que o 

intérprete da eletrônica ao vivo possui, fato esse que é revelado pelo número de potenciômetros que 

podem ser controlados individualmente, seja do nível de entrada dos microfones, do nível de cada 

processamento eletroacústico e do nível de saída para os alto-falantes. Essa informação é dada pela 

localização dos onze potenciômetros no diagrama, indicados pelas letras de A a L. Os potenciômetros A 

e B controlam o nível de entrada do som dos instrumentos, C controla o nível do som processado pelo 

delay e pelos filtros passa-banda, D controla o nível do som proveniente das duas linhas de delay, E está 

ligado ao nível do som transposto pelos dois harmonizers, F e G se referem ao nível de amplificação direta 

do som captado dos instrumentos (enviados aos alto-falantes 1 e 2), e H, I, K e L controlam o nível de 

amplitude de saída que são enviados aos quatro alto-falantes, individualmente. 

Esse controle minucioso do nível sonoro de cada efeito, além da amplificação dos instrumentos e 

nível de espacialização em cada alto-falante, leva a um controle extremamente sensível das intensidades 

sonoras pelo intérprete da eletrônica ao vivo, durante a performance da peça. Quanto mais esse intérprete 

estiver familiarizado com as morfologias sonoras produzidas por cada etapa desse processo, assim como 

com o equipamento técnico disponível, mas sensível e cheia de nuances será a performance. Esse controle 

e manejo do sistema vai influenciar diretamente o resultado sonoro atingido, o nível de fusão e amálgama 

entre os instrumentos e os sons transformados ao vivo, além da intensidade de ressonância desses efeitos. 

Vale ressaltar, na escrita instrumental, a presença de sons que mesclam alturas definidas e emissão de ar, 

sons de ar por completo, multifônicos e clusters com várias alturas simultâneas. As dinâmicas escritas, em 

sua grande maioria, se alternam entre pppp e p (em pouquíssimos momentos atingindo os patamares de 

mf  e f), revelando um desejo do compositor por uma sonoridade extremamente sutil. O andamento 
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permanece durante a peça inteira bastante lento, com semínima igual a 30 em compasso 4/4.  

Numa escuta da peça acompanhada pela partitura, observa-se que até o compasso 32 (4’) a 

dinâmica geral é de pouquíssima intensidade, tal como uma única pergnância extremamente sutil, sendo 

que o único gesto instrumental que se destaca do amálgama sonoro (pequena saliência) é o som 

harmônico agudíssimo do clarinete contrabaixo com microintervalos em glissando, entre os compassos 24 

e 25. Esse gesto pode ser entendido como o prenúncio de uma sonoridade mais densa e com mais 

intensidade, que se inicia um pouco mais adiante. 

A partir de 4’, destacamos momentos da escrita instrumental e sua interação com os sons 

eletroacústicos que, a partir do c. 33, são elevados à dinâmica f-ff, permanecendo até o c. 36. No c. 34, o 

clarinete contrabaixo inicia um som formado por um cluster de harmônicos agudos, a partir da nota Lá♭ 

0 (som real), produzido por uma máxima pressão labial na palheta, que é mantido por dois compassos e 

meio, alternando-se entre as dinâmicas p-f-p-f. Esse modo de jogo é acompanhado por whistle tones na 

flauta contrabaixo (notação con fischio na partitura) que se dirigem a sons intermediários entre altura 

definida e ar, e culminam num som predominantemente de ar (c. 37, 4’38’’). Dentro desse amálgama 

ainda é possível notar o retorno do clarinete contrabaixo processado e atrasado pelo delay de 12’, gerando 

um novo elemento que é adicionado ao timbre percebido.  

Na nossa interpretação, o som agudo do clarinete (cluster de harmônicos) que se inicia no c. 34 é 

uma saliência, que logo após é tomada por uma pregnância que se instala e se mantém até o c. 42 (5’16’’). 

Essa pregnância é formada pelos gestos instrumentais descritos e pelos tratamentos e repetições em 

atraso dos sons eletroacústicos (tal como um cânone). Se nos fixarmos nos sons tratados que se repetem, 

temos duas camadas sonoras que se sobrepõem ao instrumental: 1) um delay de 12’’ que é aplicado ao 

som filtrado, resultando, num andamento de semínima igual a 30 em compassos com métrica 4/4, num 

atraso de um compasso e meio, e 2) um som que é passado por dos delays de 12’’ cada, totalizando 24’’, 

tempo equivalente a um atraso de três compassos. 

Outro momento que destacamos se inicia logo a seguir, no c. 43, e dura até o c. 51 (5’14’’- 6’20’’). 

Nele, temos modos de jogo similares ao exemplo anterior, com algumas variações. Logo no início, no c. 

43, o clarinete contrabaixo executa harmônicos que se situam duas oitavas acima da nota Mi 1 (som real), 

seguida pelo Fá 2, mesclando altura e som de ar ou apenas som de ar, entre c. 45 e c. 48. No fim dessa 

seção, temos uma altura extremamente grave (Si♭ 0) a partir da qual microintervalos de harmônicos 

agudíssimos devem ser entoados. A flauta contrabaixo tem uma escrita com modos de jogo similares, 

com harmônicos (c. 43), alternância entre alturas (modo ordinario), alturas com som de ar e apenas som 

de ar (entre c. 46 e 47), e harmônicos microintervalares (entre c. 49 e 51), a partir da nota Dó 2 (em alguns 

pontos mesclados com ar).  

Quanto ao nível de amplitude da eletrônica ao vivo, ela cresce de p a f  entre c. 43 e 45, a partir daí 
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decrescendo lentamente em fade out até o c. 47, novamente aumentada para mf  no c. 48, e decrescendo 

poco a poco até o c. 51. Chamamos a atenção para o feedback extremamente grave dos sons eletroacústicos 

que surgem no c. 48 (6’05’’) que vai lentamente decrescendo e se fundindo com os harmônicos 

microintervalares dos instrumentos, que pode ser interpretado como uma descontinuidade perceptiva 

que encerra essa seção. O início dessa seção, no c. 43, pode se compreendido também pelo surgimento 

dos harmônicos que dirigem nossa percepção para o agudo, apresentando uma maior rugosidade. A 

pregnância que se insere a partir daí é dada por um jogo imitativo espaço-temporal que alterna sons de 

ar e alturas definidas entre os dois instrumentos, pregnância essa que é rompida pelo feedback 

eletroacústico de grande amplitude, seguido pelos harmônicos da flauta e do clarinete. A seguir, na Fig. 

13, temos as páginas 11 e 12 da partitura de A Pierre, com a indicação dos pontos de ruptura e 

continuidade da percepção sonora até aqui apresentados (c. 32 a 51). 

 

 
Fig. 13 – Partitura de A Pierre c. 32 a 51 (NONO, 1985: 11-12) 

 

Após essa breve análise e partindo do princípio de que há individuação das formas sonoras nessa 

composição de Nono, podemos pensar que ela ocorre em decorrência do contato interativo e fusão dos 

sons instrumentais e eletroacústicos. Essa peça, em linhas gerais, é um continuum sonoro de 8’ que é 

garantido pelos sons eletroacústicos, e, no limite, poderia ser entendida como uma única pregnância. 
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Porém com uma escuta mais apurada e atenta, percebemos a ocorrência de descontinuidades e rupturas 

perceptivas que subdividem a peça em seções, tais como as apontadas anteriormente. 

Essas saliências podem advir tanto de modos de jogo dos instrumentos como serem resultado do 

processamento eletroacústico: o que elas têm em comum são características morfológicas do timbre que 

se destacam daquilo que vinha ocorrendo anteriormente, provocando um ponto de inflexão na escuta e 

abrindo espaço para que novos elementos de continuidade se estabeleçam. Convém ressaltar que as 

continuidades sonoras dessa peça, resultantes das operações de individuação, são formadas pela mistura 

dos sons instrumentais e sons eletroacústicos, os quais se subdividem em três camadas: a) transposições 

simultâneas realizadas pelo harmonizer, b) filtragem em três bandas de frequência e atraso de 12’, e c) 

atraso de 24’ do som captado. Devido à complexa inter-relação de diferentes tempos e processamentos 

que se sobrepõem na performance, a inteligibilidade de suas formas depende de uma escuta bastante 

atenta e analítica, pois as continuidades e descontinuidades não estão aparentes, mas podem ser 

encontradas com a atenção voltada para os detalhes sonoros do timbre produzido. 

 

4. SOBRE A CONSTRUÇÃO OU EMERGÊNCIA DA FORMA SONORA 

 
Esse texto, apesar de apresentar ferramentas e processos de análise musical bastante específicos do 

domínio da música eletroacústica mista, traz como pano de fundo uma necessidade de articulação, ainda 

que transitória, entre diferentes manifestações artísticas e suas epistemologias. Assim, seria 

substancialmente mais importante traçarmos articulações ou atravessarmos os diferentes tipos de criação 

do que criarmos barreiras de comunicação ou ressaltarmos as diferenças entre distintas criações artísticas. 

Nesse sentido, os conceitos de Invenção, Individuação e Inteligibilidade das Formas vêm de encontro a 

essa necessidade, podendo ser aplicados e utilizados nos mais variados domínios a fim de destacar pontos 

de semelhança. 

Sobre o desvio, o primeiro meio da invenção proposto por Simondon, o relacionamos com a ideia 

musical utilizada por Stravinsky em A sagração da primavera. A invenção por desvio não se caracteriza pela 

recapitulação da ideia no sentido causal, tal como encontramos na música clássica e romântica, na 

reexposição do tema variado ou transposto (nos quais ideia de forma predeterminada). O desvio implica 

transformação (não apenas variações harmônicas ou contrapontísticas, mas transformações tímbricas, 

envolvendo variáveis temporais e de densidade sonora), irreversibilidade e imbricamento das ideias 

musicais (tal como vemos no desenho de Stravinsky sobre sua música, Fig. 3, em que não é possível 

determinar onde está o começo ou fim da ideia, que percorre toda a obra). Sobre esse ponto estamos 

pensando na irreversibilidade e não-causalidade das formas, fenômeno que surge na música do século 

XXs prévio (ROSSETTI; FERRAZ, 2016). 
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Em nosso argumento, no que tange à invenção pelos meios de fabricação de instrumentos e 

associação de diferentes operadores, nos referimos à utilização do suporte computacional para as 

atividades de análise e criação musical. Mais especificamente, relacionamos a fabricação de instrumentos 

com a construção de ferramentas computacionais para a análise, com o exemplo do patch que analisa o 

espectro dos sons (Fig. 4), extraindo sua frequência fundamental e parciais com mais intensidade. A partir 

disso, esse material pode servir de base para atividades criativas e/ou composicionais. A associação de 

diferentes operadores foi relacionada à criação de dispositivos computacionais interativos que realizam 

processos de transformação e espacialização de sons (Fig. 5 e Fig. 6), como é o caso daqueles utilizados 

na música eletroacústica mista. No exemplo mostrado, há a captação de um som instrumental por um 

microfone (entrada do sistema), sua análise espectral, o processo de granulação (com as variáveis da 

granulação estipuladas a partir dos valores de análise) e espacialização em ambissonia, na saída do sistema. 

Nas duas breves análises propostas pudemos discutir como se dá a presença e aplicação dos modos 

de invenção estudados, além de indicar como poderia ocorrer a operação de individuação no âmbito da 

música mista. Essa operação se daria a partir a interação entre os sons instrumentais e eletroacústicos na 

dimensão microtemporal do som, pelo contato e transformação de suas partículas, resultando num novo 

timbre audível. A mistura e fusão entre os instrumentos e os tratamentos eletrônicos é enfatizada 

principalmente em A Pierre, onde o intérprete eletroacústico tem um controle minucioso no nível sonoro 

(por potenciômetros) em cada etapa de transformação do som, além do nível de amplificação individual 

de cada instrumento e de cada alto-falante na difusão. A modulação dos sons instrumentais pelos 

processamentos empregados pode ser controlada em detalhes durante a performance da peça, a partir 

do feedback auditivo do resultado sonoro que acontece em tempo real. 

Acreditamos que os conceitos de saliência e pregnância (além da operação de individuação 

abordada acima) podem ter validade numa abordagem alternativa para o entendimento dos processos das 

músicas eletroacústica mista e contemporânea em que a forma não é predeterminada. As continuidades 

e descontinuidades do discurso podem ser entendidas como segmentações formais. Ademais, no caso da 

música mista, as mudanças de qualidades do timbre (e não apenas a percepção da macroestrutura da 

peça) ligadas ao comportamento dos componentes internos do som podem indicar variações formais no 

âmbito macroestrutural. Esse é o caso que vimos em A Pierre, em que variações sutis do timbre sonoro 

indicavam pontos de ruptura ou continuidade (mudança ou permanência) da ideia musical, já que a peça 

é caracterizada em sua macroestrutura como um grande continuum sem subdivisões aparentes, do início a 

fim. 

A forma e seus processos sempre foram considerados como parâmetros relevantes na análise 

musical de obras das mais variadas estéticas. Porém, justamente devido a essa variedade de técnicas e 

estilos, a análise e discussão desse fenômeno tornou-se central na música a partir do século XX. Inclusive, 
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acreditamos que se torna importante a utilização de conceitos oriundos de outras áreas do conhecimento, 

que se concentram no fenômeno da percepção, como ferramentas para a compreensão da música atual. 

Talvez, nesse ponto, a música não deva fechar-se em si mesma, mas se abrir a outras formas de 

abordagem. Encerramos aqui com uma citação do mesmo texto de Foucault sobre Boulez que abre esse 

artigo, dessa vez versando sobre a importância da compreensão das formas para o entendimento da 

cultura e das relações do século XX. 

 
Acredita-se de bom grado que uma cultura está ligada mais a seus valores que a suas formas; que 
estas, facilmente, podem ser modificadas, abandonadas, retomadas, que somente o significado 
se enraíza profundamente. É ignorar o quanto as formas; quando elas se desfazem ou quando 
elas nascem, puderam provocar deslumbramento ou suscitar o ódio; é ignorar que nós 
consideramos mais as maneiras de ver, de dizer, de fazer e de pensar do que isto que vemos, 
pensamos, dizemos ou fazemos. O combate das formas no Ocidente foi também furioso, senão 
maior, que esse das ideias ou dos valores (...) Haver-se-ia de fazer toda uma história do formal 
no século XX: tentar tomá-lo como medida de potência de transformação, libertá-lo como força 
de inovação e lugar de pensamento, além das imagens do “formalismo” atrás das quais se quis 
roubá-lo8 (FOUCAULT, 1982, In: BOULEZ, 2005: 19-20, tradução nossa).            
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Resumo: Considerando especialmente os empréstimos de música popular americana tomados por 

Stravinsky durante o seu período neoclássico, este artigo apresenta reflexões a respeito de processos a 

partir dos quais a identidade modernista de Stravinsky pode ter se articulado. Em alguns momentos, 

Stravinsky estabelece alianças situacionais que ocorrem através da reinterpretação da música do passado 

e, em algumas circunstâncias, associa sua estética neoclássica à música popular. O presente texto 

procura debater a aproximação de Stravinsky com a conceito de se compor obras tendo como base “a 

ideia do popular americano”, observando que tais empréstimos refletem o fato de que Stravinsky não 

se voltou exclusivamente à música da tradição concertista durante sua fase neoclássica, mas também 

aos sons e à inventividade de seu próprio tempo. 
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Abstract: Considering especially Stravinsky’s borrowings of American popular music during his 

Neoclassical period, this article presents reflections on processes from which the modernist identity of 

Stravinsky may have been articulated. At times, Stravinsky establishes situational alliances that occur 

through the reinterpretation of the music of the past and, in other some circumstances, associates his 

Neoclassical aesthetics with popular music. The present text seeks to discuss Stravinsky's approach to 

the concept of composing works based on the “American popular” idea, noting that such borrowings 

shows that Stravinsky did not turn himself exclusively to the classical music tradition during his 

Neoclassical moment, but also to the sounds and inventiveness of his time. 

 

Keywords: Stravinsky; Popular Music; Identity Processes; Modernism; Neoclassicism. 
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 a Paris do início do século XX, a intersecção do elemento popular à música de concerto 

fez parte da realidade criativa de um círculo de artistas que incluía Erik Satie e Claude 

Debussy, expoentes musicais na capital cultural da época, que ampliaram possibilidades 

estéticas a serem exploradas. 

Em decorrência dos compromissos com a compania Les Ballets russes, fundada por Sergei 

Diaghilev em 1907, as esporádicas e cada vez mais frequentes estadias de Igor Stravinsky na capital 

francesa a partir da estreia de O Pássaro de Fogo (1910) permitiram ao compositor russo um contato mais 

próximo com outros artistas modernistas da época, incluindo Debussy, Satie, e também Maurice Ravel, 

Florent Schmitt, Maurice Delage, Jean Cocteau e Pablo Picasso. Marcando a redenção do tumulto e da 

polêmica que envolveram sua estreia no Théâtre des Champs-Élysées, as posteriores apresentações de 

seu terceiro balé encomendado pela compania de Diaghilev, intitulado A Sagração da Primavera (1913), 

rapidamente fizeram de Stravinsky um dos modernistas mais considerados da Europa. E o célere 

prestígio conquistado perante os espaços de alta cultura da época o levou a circular por diversos centros 

culturais europeus, incluindo Paris, Gênova, Roma, Londres, Berlin, Viena e Madri (WHITE apud 

HEYMAN, 1982: 544).  

Entre as diversas temáticas exploradas em suas obras ao longo de uma extensa carreira 

composicional, incluindo o “primitivismo russo”, as releituras neoclássicas e, no final da vida, o 

serialismo, Stravinsky dedicou-se ocasionalmente à composição de obras cujas inspirações expunham 

referências a gêneros populares americanos, incluindo o blues, o ragtime, o jazz e o tango3. Embora 

estes gêneros possam parecer distantes da temática ritualistica que marcou o início de sua carreira, 

Stravinsky iniciou seus empréstimos de música popular ainda na década de 1910, poucos anos após a 

estreia de A Sagração da Primavera - em 1918, o compositor incluiu um movimento intitulado Tango, 

Waltz and Ragtime, em A História do Soldado, e finalizou a composição de Ragtime for Eleven Instruments. No 

ano seguinte, Stravinsky dedicou a Artur Rubinstein a peça Piano Rag-Music4, obra que completa o seu 

quadro de composições da década de 1910 explicitamente inspiradas pelo elemento popular.  

Segundo Cooke (1998: 43), Stravinsky tomou contato com o ragtime pela primeira vez em 1918, 

quando o seu amigo e maestro suíço Ernest Ansermet lhe trouxe partituras de ragtimes americanos, em 

viagem realizada em 1916. Discutindo a incorporação de elementos de ragtime por Stravinsky em A 

História do Soldado, Ragtime for Eleven Instruments e Piano-Rag Music, Heyman (1982) apresenta evidências 

de que Stravinsky teria ouvido ragtime na Europa antes de 1918, contradizendo declarações do próprio 

                                                
3 Nossa investigação considera o termo “música popular americana” em seu sentido mais lato, ou seja, como uma expressão 
que abrange tanto a produção musical popular norte-americana (como a estadunidense) quanto qualquer outra manifestação 
musical popular originária das demais Américas (como o tango). 
4 No período em que Stravinsky enfrentava dificuldades financeiras por conta da Primeira Guerra Mundial, a dedicação da 
composição seria um agradecimento ao empréstimo fornecido por Rubinstein no ano anterior (WALSH, 2001). 

N 
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compositor. Segundo Heyman (1982: 543), a viagem realizada por Ansermet seria a segunda turnê 

americana dos Ballets russes, e as partituras trazidas a Stravinsky eram um apanhado de músicas de 

ragtime em forma de reduções para piano e partes instrumentais. De acordo com o próprio 

compositor, através do contato com estas peças foram compostas o ragtime de A História do Soldado e 

Ragtime for Eleven Instruments (STRAVINSKY, 1963: 87)5. Apesar de mencionar a existência desse 

material, Stravinsky não informa sobre o tipo de contato que teve com tais peças durante o processo 

composicional de seus próprios ragtimes, tampouco indica manifestações da influência efetiva dessas 

peças em composições de sua autoria. 

Apesar do difícil acesso a equipamentos de áudio e da incipiente qualidade das gravações da 

época, Bomberg (2002: 87) especula que, como Stravinsky escreveu seus ragtimes após mudanças 

estilísticas do gênero ocorridas a partir de meados da década de 1910, seria razoável a tese de que 

“estivesse familiarizado com peças de qualquer período da história do gênero, na forma de partituras, 

gravações fonográficas6 ou pianos de rolo”. Para Bomberg, os elementos incorporados pelo compositor 

não revelam apenas sua individualidade estilística, mas também indicam o tipo de ragtime ao qual 

Stravinsky estava exposto. Esta exposição poderia, ao menos hipoteticamente, ser ampliada para além 

das peças de compositores estadunidenses de ragtime - como Scott Joplin ou James Scott - até às peças 

de compositores europeus como Debussy e Satie, que trabalharam elementos de coon songs, minstrels e 

cakewalks antes de Stravinsky. Naturalmente, Stravinsky teve contato com obras destes compositores e é 

provável que, de alguma forma, tenha absorvido influência indireta de ragtime através de músicos 

europeus. 

Quando perguntado por Robert Craft sobre a influência do jazz, Stravinsky (1963: 87) afirma que 

o gênero polular, “no sentido mais lato do termo”, exerceu influências ocasionais em sua música desde 

1918. Temendo que suas peças “populares” pudessem soar estranhas aos ouvidos americanos, 

Stravinsky indica que elas refletem suas impressões relativamente distanciadas dos gêneros populares: 

“o ragtime de A História do Soldado é um retrato de concerto, uma fotografia informal do gênero - no 

sentido de que as valsas de Chopin não são valsas de dança, mas sim retratos de valsas”. Ainda 

conforme Stravinsky, a interferência de outros gêneros americanos em suas obras ocorre até mesmo em 

trabalhos não explícitos, afirmando que “vestígios de blues e boogie-woogie podem ser encontrados” 

mesmo em suas peças mais “sérias”, como, por exemplo, em Bransle de Poitou e Bransle simple, de Agon 

(1957), e no pas d'action e pas de deux da seção intermediária de Orpheus (1947). Para Stravinsky, a sua 

descoberta da ideia da improvisação havia motivado suas obras subsequentes e explicitamente 

                                                
5 "With these pieces before me, I composed the Ragtime in Histoire du soldat, and after completing Histoire, the Ragtime for eleven 
instruments”. 
6 Embora a radiodifusão, um dos principais veículos de disseminação da música popular, apenas fosse se efetivar em Paris 
após 1922, Stravinsky já havia composto três peças inspiradas em ragtime e tango no final da década de 1910. 
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populares a serem mais “bem sucedidas”: “Por volta de 1919, eu havia ouvido bandas ao vivo e 

descobri que a performance de jazz é mais interessante do que a composição de jazz.  Refiro-me a 

minhas peças não métricas para piano solo e clarinete solo7, que não são improvisações reais, é claro, 

mas sim retratos escritos de improvisação.” (STRAVINSKY, 1963: 87, tradução nossa)8 

Leonard Stein (1986: 321) resgata uma entrevista de Stravinsky para o repórter N. Roerig de um 

jornal alemão [s.i.] intitulada “Igor Stravinsky on his own music”9, possivelmente de 1925, a qual havia sido 

coletada e criticada em anotações pessoais por Arnold Schönberg. Nesta entrevista, além de realizar 

sutis provocações a modernismo de outros compositores não mencionados nominalmente, Stravinsky 

comenta que “o jazz era o único tipo de música que valia-se a pena prestar atenção”, e que não sendo 

um “resultado de teorias maçantes”, esgueirava-se “do cabaré aos problemas da música moderna”10. 

Lamentando que o jazz “não poderia ser admirado por todos”, Stravinsky tenta minimizar este 

problema afirmando que “a verdadeira música sempre possui origens simples” e que o gênero “vinha 

da alma”. Afirmando ele próprio que “desprezava toda música moderna além do jazz”, a fala de 

Stravinsky fornece significativas informações para um diagnóstico mais adequado a respeito de sua 

visão sobre o gênero: 

 

A verdadeira arte é sempre inerente ao povo e, em especial, a verdadeira arte musical. As 
músicas e danças folclóricas revelam uma infinidade de possibilidades de expressão, 
possibilidades que me fascinam. Eu as uso – seria eu um ladrão, portanto? Talvez. No entanto, 
esses ritmos me pertencem desde o momento em que deles extraio minhas improvisações. 
Repetidamente eu os vejo em meu desenvolvimento, e me sinto como o veículo que eles 
precisam. Portanto, eu preciso deles e os considero como minha propriedade. A Espanha e e 
os Estados Unidos têm tipos de músicas populares que eu gosto de comparar com a russa. A 
América, no entanto, possui referências da música africana, e não da europeia. 
(STRAVINSKY, in: STEIN, 1986: 321, tradução nossa)11 

 

De acordo com Walsh (2001), Stravinsky e sua família se mudaram para Paris em junho de 1920, 

após um período de exílio na Suíça durante a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente estabeleceram-se, 

                                                
7 Stravinsky provavelmente refere-se a Piano Rag-Music e Three pieces for solo clarinet (1918). 
8 “If my subsequent essays in jazz portraiture were more successful, that is because they showed awareness of the idea of 
improvisation, for by 1919 I had heard live bands and discovered that jazz performance is more interesting than jazz 
composition. I am referring to my non-metrical pieces for piano solo and clarinet solo, which are not real improvisations, of 
course, but written-out portraits of improvisation”. 
9 Stein indica que este material lhe fora fornecido pelo Schönberg Institute, de Los Angeles (California). 
10 Schönberg (in: STEIN, 1986: 321) refere-se à Stravinsky em suas anotações como “pequeno Modernsky”, em resposta aos 
supostos ataques recebidos no seguinte comentário de Stravinsky: “[..] Não quero citar nomes, mas posso dizer-lhe sobre 
compositores que gastam todo o seu tempo inventando uma música do futuro. Na verdade, isso é muito presunçoso. Onde 
isso ainda contém integridade?”. 
11 “True art is always inherent in the people and particularly the true art of music. Folk tunes and dances unveil a multitude 
of possibilities for expression, possibilities that fascinate me. I use them—am I a thief therefore? It may be; however these 
rhythms belong to me from the very moment I extract my improvisations from them. Again and again I see them in my 
development, and I feel like the vehicle they need. Therefore I need them and consider them to be my property. Spain and 
America have types of folk tunes which I like to compare to Russian ones. America, however, has its surplus of music from 
the Negro songs and not from Europe.” 



VIEGAS, Alexy. Processos identitários na relação de Stravinsky com a música popular americana. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-21 
 
 
 
 

 6 

temporariamente, na casa de Coco Chanel (uma amiga íntima de Misia Sert, protetora de Diaghilev) no 

subúrbio de Garche. Nos anos que seguiram, mudaram-se para as cidades francesas de Biarritz (em 

maio de 1921) e Nice (em setembro de 1924). Durante estadia em Nice, Stravinsky dividiu seu tempo 

entre turnês e compromissos em Paris, até mudar-se definitivamente para a capital francesa em outubro 

de 1934. Conforme relata Walsh, a “parisianização” do compositor chegou ao seu auge um ano depois, 

quando Stravinsky concorreu, sem sucesso12, a uma vaga na Académie des Beaux-Arts, deixada em aberto 

pela morte de Paul Dukas. Após este momento, a relação de Stravinsky com a França começou a 

declinar: um período marcado por calamidades pessoais, incluindo os falecimentos de Lyudmila (sua 

filha mais velha, em novembro de 1938), Katya (sua esposa, em fevereiro de 1939) e Anna (sua mãe, em 

junho de 1939) influenciaram sua decisão em partir para o exílio nos Estados Unidos em setembro de 

1939, apenas três semanas antes do início da Segunda Guerra Mundial. 

Ainda em Paris, a relação de Stravinsky com a música popular voltou a ser demonstrada através 

de relações arquitextuais em novas obras, cujos títulos mencionam ou sugerem gêneros populares 

americanos. Após concluir Preludium for Jazz Ensemble (1937)13 durante seus últimos anos em Paris, 

Stravinsky compôs Tango (para piano solo; seu primeiro tango após A História do Soldado)14 já nos 

Estados Unidos, e realizou referências à música africana em Ebony Concerto (1945). Apesar do 

entusiasmo demonstrado na entrevista a Roerig, Stravinsky (1963: 85) coloca-se em contradição durante 

uma conversa com Craft, ao afirmar que, com excessão de Ragtime for Eleven Instruments, suas peças 

populares foram encomendas as quais foi forçado a aceitar uma vez que a guerra na Europa havia 

reduzido drasticamente sua renda.  

Independentemente da contraposição de ideias nas escassas declarações do compositor sobre o 

tema, nos interessa observar, entretanto, que a recorrência dos encontros de Stravinsky com a música 

popular ao longo de momentos distintos de sua vida composicional sugere que a influência da questão 

financeira - que supostamente envolvia algumas destas comissões - talvez não tenha exercido um papel 

hegemonicamente tão fundamental em suas tomadas de decisão a respeito do conteúdo ou da ideia 

básica de suas novas obras. Visto que seus empréstimos de música popular, ao menos aqueles explícitos 

ou sugeridos no título de suas composições, ocasionalmente ocorrem em um lapso temporal de quase 

trinta anos, parece-nos provável que o “popular americano” tenha, ainda que esporadicamente, 

exercido algum tipo de processo de identificação à Stravinsky.  

Percebendo esta questão inicial, o presente trabalho busca explorar alguns dos múltiplos 

desdobramentos possíveis ao tema, abordando tópicos sobre a identificação de Stravinsky com a 

                                                
12 E “de forma humilhante”, segundo o autor. 
13 Também referida na literatura (WALSH, 2001) e em alguns rascunhos de Stravinsky como Praeludium. 
14 Que, segundo Walsh (2001), foi inicialmente concebida para ser uma peça vocal e para a qual seria fornecida uma letra 
comercial.  
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música popular e voltando-se à investigação de processos identitários através dos quais o compositor 

fora possivelmente interpelado pela ideia do popular enquanto ponto de partida para possibilidades 

estéticas situacionais. Ao discutir as alianças estabelecidas por Stravinsky durante os primeiros 

momentos de grande sucesso após os Ballets russes, procuramos situar a idealização de transposições da 

“baixa” para a “alta” cultura enquanto uma das diversas características que circundaram sua produção 

musical a partir do final da década de 1910. Além de explorar fatos biográficos e textos críticos, nos 

fundamentamos nos trabalhos de Gendron (2002) e Vila (2012) a fim de distinguir particularidades do 

caso de Stravinsky. 

Considerando especialmente os empréstimos de música popular americana tomados por 

Stravinsky durante o seu período neoclássico, este artigo apresenta reflexões a respeito de processos a 

partir dos quais a identidade modernista de Stravinsky pode ter ocasionalmente se articulado. Em 

alguns momentos, Stravinsky estabelece alianças situacionais que ocorrem através da reinterpretação da 

música do passado e, em outras circunstâncias, associa sua estética neoclássica à música popular. O 

presente texto procura debater a aproximação de Stravinsky com a conceito de se compor obras tendo 

como base “a ideia do popular americano”, observando que tais empréstimos refletem o fato de que 

Stravinsky não ter se voltado exclusivamente à música da tradição concertista durante sua fase 

neoclássica, mas também aos sons e à inventividade de seu próprio tempo.15 

 

A identificação de Stravinsky com a música popular americana  

 

Durante sua primeira fase modernista no início da década de 1910, Stravinsky ganhou 

notoriedade através da exploração e elaboração de elementos primitivos e ritualísticos russos em seus 

famosos balés O Pássaro de Fogo (1910), Petrushka (1911) e A Sagração da Primavera (1913), encomendados 

pela Compania Ballets russes dirigida por Serguei Diaghilev. Como aponta Botstein (2001: cap. 2, §5), 

Stravinsky fora reconhecido antes de 1914 como um dos primeiros proponentes do Modernismo do 

século XX, e o escândalo causado pela estréia de A Sagração da Primavera foi um dos primeiros eventos 

de grande controvérsia musical a serem debatidos no período antes da Primeira Guerra Mundial. 

Poucos anos depois, o compositor russo daria seus primeiros passos ao longo de um extenso caminho 

composicional que tornou-se conhecido como seu período neoclássico.  

O Neoclassicismo de Stravinsky, segundo Taruskin (1993: 292), começa a partir do aparecimento 

da sensível na terceira peça de Le cinq doigts pour piano solo (1921). Conforme descrição de Taruskin, a 

redescoberta da sensível e da música de função dominante “anunciou a conexão de Stravinsky com a 
                                                
15 Análise musical da questão hipertextual que circunda o caso de Stravinsky com a música popular americana também tem 
sido tema de estudo deste autor, especialmente através do estudo da peça Ragtime for Eleven Instruments (VIEGAS, 2011; 
2018). 
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tradição clássica ocidental”16. Contudo, para Carr (2014: 33) - em sua recente publicação dedicada aos 

caminhos tomados pelo compositor russo após A Sagração da Primavera (1913) em direção ao 

Neoclassicismo - , os esboços musicais que definem a natureza neoclássica de Stravinsky já poderiam 

ser encontrados em Renard (1915-16) e Pucinella (1920), posteriormente cristalizados em Les cinq doigts e 

Mavra (1922), e amadurecidos em Concerto for Piano and Winds (1923-24), Piano Sonata (1924) e Serenade in 

A (1925).  

Stravinsky compôs suas peças voltadas ao empréstimo de elementos da música popular do 

continente americano justamente durante este período: Three Dances (Tango, Waltz and Ragtime) de The 

Soldier’s Tale (1918), Ragtime for eleven instruments (1917-1918), Piano Rag-Music (1919), Preludium for jazz 

ensemble (1936-37; revisado em 1953), Tango for piano solo (1940, orquestrado em 1953) e Ebony Concerto 

(1945). Embora não tenham se tornado peças comuns de repertório - como Pulcinella (1919-1920), 

Octeto (1923) ou Sinfonia dos Salmos (1930) -, tais peças foram compostas com um considerável intervalo 

de tempo entre si (compreendendo um intervalo de 27 anos), o que demonstra que o interesse de 

Stravinsky pela música popular americana não foi apenas uma “curta aventura” de seus primeiros anos 

modernistas. 

Na busca por entender a concepção individual neoclássica presente na obra de Stravinsky e a 

visita do compositor a gêneros populares americanos durante este período, a fragmentação artística que 

se faz presente entre as principais manifestações do Modernismo musical do século XX nos leva a 

considerar não apenas a estética musical em comum entre os compositores da época, mas também 

questões relacionadas à identificação particular do artista com a sua arte moderna. A especificidade da 

relação de Stravinsky com a música americana se torna aqui, portanto, ponto fundamental em nossa 

investigação. 

Primeiramente, nos parece apropriado considerar conceitos e termos aplicados na discussão entre 

pólos como “vanguarda” e “música popular”, “alta” e “baixa” cultura, “arte” e “entretenimento”, 

música “séria” e música “ligeira”, e gêneros considerados como “arte” e outros tidos como “ofício” 

[craft]. Gendron (2002: 15) aborda seus distintos modus operandi ao apontar “coincidências” com a 

dualidade de mercado de Bourdieu, quem descreve um mercado restrito – associado à vanguarda, alta cultura 

e arte – e um mercado de larga escala – relacionado à música popular, baixa cultura e entretenimento.  

No mercado restrito, ou mercado de bens simbólicos, as recompensas são prestígio, canonização 

e reconhecimento. Este mercado é mais associado a formas de consumo ao vivo ou íntimas, e depende 

de patronagem e subvenção estatal como apoio e fomento. De acordo com Gendron, “um mercado de 

bens culturais restritos exige uma certa erudição por parte de seus produtores e consumidores: na 

                                                
16 Taruskin (1993) atenta também ao uso da função dominante ironizada no acompanhamento de Oh my dearest, primeira das 
duas árias da Ópera Buffa Mavra (1922), onde a harmonia está desalinhada em relação ao desenho do baixo ostinato. 
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música, por exemplo, habilidade para se decifrar partituras, algum conhecimento de teoria musical, um 

determinado “senso estético”, ou seja, questões geralmente inacessíveis ao público de “larga escala”: 

 

A produção no mercado restrito é visada por produtores culturais para outros produtores 
culturais – artistas, críticos, empresários, donos de galerias, acadêmicos, e assim por diante: 
para quem tenha poder para reconhecer, canonizar, ou promover, e para certos consumidores 
de prestígio cujo reconhecido “bom gosto” pode conferir poder “simbólico” ao produtor que 
proporciona apoio material [ao produto cultural]. Neste mercado restrito, os agentes 
competem para produzir objetos de grande valor simbólico, objetos estes considerados por 
seus pares como “grandiosas obras de arte”, e também para receber reconhecimento de seus 
pares (GENDRON, 2002: 15, tradução nossa)17. 

 

O mercado de larga escala - ou mercado de bens materiais -, por sua vez, é aquele “conduzido 

principalmente pelo desejo de receita e enriquecimento e sua produção é ‘direcionada’ ao público 

geral”: em outras palavras, para “qualquer um que compre” (GENDRON, 2002: 15). Assim, o mercado 

de larga escala procura dar ao público aquilo que este público supostamente queira comprar. Ainda de 

acordo com Gendron, este mercado prospera e é promovido através de inovações na mídia de massa e 

publicidade para alavancar o consumo. 

Tendo considerado estes conceitos, nos parece justo observar que os empréstimos de música 

americana por parte de Stravinsky, ou qualquer outra prática modernista similar, de alguma forma se 

relacionam com este “rompimento” de fronteiras estéticas, atendo-se a algumas proposições 

modernistas que consideravam conceitos como a arte penetrando diferentes esferas sociais, não 

devendo ser apenas um privilégio das classes mais afortunadas. De acordo com Butler (20013: 19), 

Stravinsky era “excepcionalmente consciente das atividades vanguardistas contemporâneas em todas as 

artes, entretanto escolheu uma tradição bastante conservadora para realizar seus trabalhos.”18. Apesar 

das posições políticas de Stravinsky em alguns momentos terem sido tão controversas19, suas práticas 

de empréstimos da música popular são naturalmente articuladas a partir de uma visão “artística”, de 

“alta cultura” e de “música séria” sobre sua própria obra, algo que corresponde a atividades do mercado 

restrito intermediadas por diálogos situacionais e fragmentários com a música popular - um produto 

hipoteticamente relacionado ao mercado de larga escala. Conforme descrição de Bernstein (1972), “a 

abrangência de sua música era tão vasta que Stravinsky não apenas emprestou de qualquer um, mas 

                                                
17 “Production in the restricted market is aimed by cultural producers at other cultural producers – artists, critics, 
impresarios, gallery owners, the academy, and so on – who have or will have the power to accredit, canonize, or promote, 
and at certain prestigious consumers whose recognized ‘good taste’ confers ‘symbolic’ power upon the producer while 
providing material support. In the restricted market, agents compete to produce objects of the greatest symbolic value, 
objects deemed by peers to be ‘great works of art’, and to receive accreditation from their peers.” 
18 Butler considers Stravinsky as a conservative innovator: “This seems paradoxical only if you think, wrongly, that a socially 
critical, leftist avant-garde is central to modernism, and forget the contribution of conservative modernists such as Pound, 
Eliot and Levis in England, and Valery, Cocteau and Claudel in France” (BUTLER, 2003: 19, tradução nossa). 
19 E intensas a ponto do compositor russo ter enviado cartas ao ditador italiano Benito Mussolini proferindo elogios ao 
fascismo (cf. EVANS, 2003). 
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também compôs para qualquer um: existe Stravinsky para o não-iniciado, para o conhecedor 

[connoisseur] e para qualquer um entre eles”. Neste sentido, as obras populares de Stravinsky poderiam, 

pelo menos idealisticamente, interpelar pares com um “alto senso estético modernista” bem como 

“consumidores” de música popular, tendo em vista que os últimos seriam capazes de reconhecer e 

compreender códigos musicais familiares.  

 

Processos Identitários  

 

Pode-se perceber certa congruência acerca da produção de peças com empréstimo de elementos 

populares americanos dentro do período neoclássico de Stravinsky. Enquanto suas primeiras 

composições na década de 1900 - ligadas à estética musical russa de uma geração anterior (Mussorgsky, 

Borodin, Rimsky-Korsakov, Glazunov e Tchaikovsky) - demonstram a busca pelo domínio 

composicional de modelos estabelecidos até então20, e suas obras proto-seriais - desde The Rake’s 

Progress (1951) e seriais a partir de Agon (1957) - vão de encontro a certos procedimentos da Segunda 

Escola de Vienna21, é durante o período neoclássico de Stravinsky que seus retratos (conforme própria 

definição do compositor) de música popular americana tomam forma. A disseminação do ragtime e do 

jazz na Europa chamou a atenção de Stravinsky apenas alguns anos após os seus famosos 

empreendimentos artísticos junto a Diaghilev. 

A atenção de Stravinsky dada aos “retratos” de ragtime, jazz e tango ocorre simultaneamente a 

um período dedicado a releituras da música do passado ocidental, como a de Bach, Mozart e Pergolesi. 

Apesar de contraditória, a dicotomia entre estas duas perspectivas aparentemente contrastantes pode 

ser compreendida através da estética modernista pela qual Stravinsky esteve rodeado a partir da década 

de 1910. A partir do Modernismo, os compositores passam a estar cada vez mais fragmentados em 

diversos “sub-movimentos” aos quais foram atribuidos pela crítica ou pela musicologia. Esta 

fragmentação não se deu apenas através de suas identificações em comum com outros artistas, uma vez 

que “apesar de dissimilaridades de estilo, existe uma corrente principal claramente definida do 

modernismo musical moldada por estratégias comuns de releituras interpretativas” (STRAUS, 1991: 

447)22. Tal fragmentação refletiu-se também no tipo de obra de arte “fragmentada” que o artista passou 

a criar.  

Apesar dos empréstimos de música popular não serem uma inovação modernista, pode se 

reconhecer alguma diferença entre os empréstimos de vanguarda deste período de práticas similares 

                                                
20 Cf. Pople (2003). 
21 Cf. Walsh (2001). 
22 “Despite issimilarities of style, there is a clearly defined mainstream of musical modernism, shaped by common strategies 
of misreading.” (STRAUS, 1991: 447, tradução nossa). 



VIEGAS, Alexy. Processos identitários na relação de Stravinsky com a música popular americana. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-21 
 
 
 
 

 11 

precedentes. De acordo com Gendron (2002: 16) o “fato de compositores clássicos frequentemente 

emprestarem materiais, como canções de peixaria”, não implica necessariamente um aliança ou 

rompimento de barreira: “o material popular desaparece na sutura contínua da composição e mantém 

apenas uma relação biográfica e privada com quem a toma de empréstimo [o compositor clássico].”23. 

As exposições de Gendron parece-nos corresponder apropriadamente ao caso de Stravinsky: 

 

[…] de maior interesse são as apropriações formais explícitas, que são apropriações que 
enfatizam o material emprestado, muito frequentemente através de uma forma transgressora e 
pretensiosa: colagem musical, citações, paródias e pastiches, sínteses, tentativas da música 
‘artística’ de elevar a música ‘baixa’, exploração de suas possibilidades estéticas ainda não 
realizadas, ou tentativas por parte da música popular de acessar o nível de música ‘artística’ 
através da imitação. (GENDRON, 2002: 17)24 

 

Conceitos voltados a práticas musicais e identificações sociais em processos identitários - trazidos 

por Vila (2012) - podem nos ajudar a entender a produção composicional de Stravinsky no contexto de 

identidades situacionais e fragmentadas com as quais o compositor lidou durante seu vasto período de 

atividade composicional, considerando principalmente que “práticas musicais articulam uma 

identificação ancorada no corpo, através das diferentes alianças que estabelecemos entre nossas 

diversas, fragmentadas, situacionais e imaginárias identidades narrativizadas [...] que diferentes práticas 

musicais materializam” (VILA, 2012: 248). Vila propôe uma nova perspectiva a respeito de como a 

música influencia ou ajuda em processos identitários, procurando afastar-se de correntes 

substancialistas e estruturalistas pelo fato de concepções provenientes de tais correntes se basearem na 

ideia da construção de identidades (VILA, 2012: 250). Ao contrário da corrente construtivista, Vila 

entende o discurso à la Laclau and Mouffe (1987), ou seja, como “práticas linguísticas e não linguísticas 

que acarretam e conferem sentido a um campo de forças caracterizado pelo jogo de relações de poder” 

(VILA, 2012: 250). Para Vila (2012: 250), a música é capaz de exercer “identificações identitárias sem 

que seja necessária qualquer troca de palavra”.   

Em oposição à teoria subculturalista britânica25, a qual argumenta que “diferentes grupos sociais 

possuem diferentes tipos de capital cultural, daí que se expressam musicalmente de maneira diferente”, 

sendo a música apenas um reflexo ou representação de atores sociais específicos, Vila (2012: 251-252) 

                                                
23 “The popular material disappears in the seamless suturing of the composition and retains only a private biographical 
relation to the borrower.” (GENDRON, 2002: 16, tradução nossa). 
24 “of more interest is the explicit formal appropriation, that is, an appropriation that reveals itself, that highlights the 
borrowed material, quite often in a purported transgressive manner: musical collage, quotation, parody and pastiche, camp, 
synthesis, attempts by “art” music to elevate the “lower” music, to explore its unrealized aesthetic possibilities, or attempts 
by a popular music to “join the club” of art music through mimicry.” (GENDRON, 2002: 17, tradução nossa). 
25 Cf. Escola de Birmingham, especialmente Hebdige (1979). 
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alega que “as ideias de articulação (por Gramsci26) e interpelação (por Althusser27) se propõem como 

superadoras do conceito de homologia estrutural”, e que “os indivíduos são constituídos como sujeitos 

por meio de processos interpelativos”. As interpelações no nível da música popular se expressariam 

através de letras, melodias e interpretações, oferecendo, por um lado, maneiras de ser e de se comportar 

e, por outro, modelos de satisfação psíquica e emocional: 

 

Os múltiplos códigos que operam em um evento musical [...] explicariam a importância e a 
complexidade da música como interpeladora de identidades. [...] Por sua vez, como o som por 
si mesmo é um sistema de muitas camadas, os códigos estritamente musicais também são 
variados. Daí a possibilidade que tem um mesmo tipo de música de interpelar atores sociais 
muito distintos entre si, sobretudo se levarmos em conta que tais códigos [...] muitas vezes 
podem ser altamente contraditórios. (VILA, 2012: 254) 

 

Parece-nos conveniente, neste momento, observar como estes conceitos são inerentes às praticas 

musicais de Stravinsky e à sua identificação modernista, especialmente através dos processos de 

interpelação, por meio dos quais buscamos entender de que forma Stravinsky internalizou determinados 

elementos de música americana e deles se apropriou, e articulação, ou seja, da associação de tais 

interpelações à sua estética modernista. Nos empréstimos populares de Stravinsky, ou em qualquer 

outra prática estética de qualquer outro compositor em qualquer outro momento histórico, há sempre 

um discurso velado que pode ser investigado através dos processos mencionados previamente. Frith 

comenta a respeito desta questão: 

 

As argumentações sobre música são menos sobre a qualidade da música em si mas sobre como 
posicioná-la, sobre o que na música é verdadeiramente acessado. Afinal de contas, só podemos 
ouvir música como tendo valor [...] quando sabemos o que ouvir e como ouvir. A nossa 
recepção da música, as nossas expectativas criadas a partir dela, não são inerentes à música em 
si – o que é uma das razões pelas quais tantas análises de música popular acabam “perdendo o 
ponto”: o seu objeto de estudo, o texto discursivo que o objeto constrói, não é o texto que 
ninguém ouve. (FRITH, 1990: 96-97)28 

 

Os códigos musicais contraditórios presentes no caso de Stravinsky poderiam ser compreendidos 

enquanto reflexo de uma autopercepção crítica por parte do compositor como um ator social 

improvável para estabelecer relações de identificação com os gêneros musicais americanos, 

especialmente por se tratar de alguém nascido e criado na Rússia, que portanto não tivera o mesmo 

                                                
26 “Um processo articulatório é definido como qualquer prática que estabeleça uma relação entre elementos de modo que 
suas identidades sejam modificadas como resultado dessa prática” (LACLAU; MOUFFE, 1985: 105). Ver também 
Middleton (1990: 8-9). 
27 Processo de reconhecimento, internalização e apropriação de valores culturais (ALTHUSSER, 1971).  
28 “Arguments about music are less about the qualities of the music itself than about how to place it, about what it is in the 
music that is actually to be assessed. After all, we can only hear music as having value [...] when we know what to listen to 
and how to listen for it. Our reception of music, our expectations from it, are not inherent in the music itself — which is 
one reason why so much musicological analysis of popular music misses the point: its object of study, the discursive text it 
constructs, is not the text to which anyone listens.” 
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contato com a música popular americana que um americano nato poderia ter tido. Apesar da 

identificação sui generis de um músico russo com a música popular americana no início do século XX 

(especialmente considerando-se os acontecimentos geopolíticos da época), nos parece relevante a se 

considerar o caso de compositores parisienses como Debussy e Satie, amigos pessoais de Stravinsky, 

que assim como o compositor russo não possuiam relação com o solo americano, no entanto 

compuseram peças com empréstimos e alusões aos sons que chegavam do “novo continente”, como 

Golliwog’s Cake Walk  (1908), de Debussy e Parade (1917), de Satie (peças compostas antes mesmo das 

de Stravinsky). Independentemente da falta de raízes com a(s) América(s), as aventuras de Stravinsky 

possuiam conexões com práticas de outros compositores de seu tempo, e a busca por uma sonoridade 

modernista aproximou Stravinsky desta prática situacional (no sentido em que Stravinsky não emprestou 

elementos da música popular ininterrupta e exclusivamente por um longo período de tempo) e 

fragmentária (onde apenas parte dos elementos musicais originais são visitados por Stravinsky). Neste 

sentido, a aproximação de artistas modernistas (especialmente aqueles ligados a Paris) à música popular 

e ao entretenimento representa a Stravinsky uma nova possibilidade de aliança vanguardista situacional.  

Gendron (2002: 12) discute as práticas de empréstimo de elementos populares durante o 

Modernismo musical e os meios pelos quais estes empréstimos se articulavam, observando que,  

“enquanto centro artístico e de entretenimento na Europa da virada do século, Paris foi naturalmente o 

principal ponto modernista para vigorosos cruzamentos entre arte e entretenimento”: “As vanguardas 

parisienses estabeleceram um modelo ao fomentar e institucionalizar estes rompimentos entre 

fronteiras, e perseguiu-os de forma mais entusiasmada e extensa do que qualquer outro grupo artístico 

nos demais centros modernistas.” (GENDRON, 2002: 12, tradução nossa)29 

Embora os modernistas parisienses tenham centralizado práticas artísticas que transgrediram 

fronteiras do establishment cultural da época, Gendron alerta (através do exemplo de Stravinsky) contra a 

argumentação de que apropriações formais por parte dos produtores da alta cultura correspondiam à 

uma abertura amigável ou bem receptiva à música popular: 

  

                                                
29 “As the center for art and entertainment in turn-of-the-century Europe, Paris was naturally the primary modernist site for 
vigorous crossovers between art and entertainment. The Parisian avant-gardes set the pace in fostering and institutionalizing 
these border crossings, and pursued them more enthusiastically and extensively than anyone else in other modernist 
centers.” 



VIEGAS, Alexy. Processos identitários na relação de Stravinsky com a música popular americana. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-21 
 
 
 
 

 14 

O quão amigável é Stravinsky quando ele introduz uma sequência musical denominada 
“ragtime” em A História do Soldado? O ragtime em questão não seria apenas uma forma de 
Stravinsky obter material sobre o qual aplicaria seus talentos inventivos? O ragtime aqui não 
representa apenas um evento narrado pelo compositor, ou seja, o soldado tocando uma peça 
de ragtime em seu violino enquanto outros dançam à sua volta? Podemos concluir apenas a 
partir disso, sem situar esta obra em outras práticas vanguardistas da época, que o compositor 
possuiu um apego sentimental com o ragtime ou com outras formas musicais populares? 
(GENDRON, 2002: 17, tradução nossa)30  

 

Tendo em vista que tais cruzamentos entre vanguarda e música popular na Paris modernista 

(conforme praticados por Stravinsky, Milhaud, Debussy, Satie e Ravel) produziram apenas algumas 

obras de caráter apropriativo, Gendron (2002: 17) levanta uma questão central: “podemos concluir que 

os engajamentos entre vanguarda e música popular em Paris eram intermitentes e passageiros?”31. Em 

resposta a tal questionamento, Gendron (2002: 17) sugere que as práticas de vanguarda musical 

serviriam mais aos interesses dos próprios vanguardistas, pois “se as apropriações formais entre 

fronteiras não garantem uma aliança efetiva entre o ‘alto’ e o ‘baixo’, sua ausência também não implica 

na inexistência de tal aliança”32. Embora seja imprudente afirmar que os empréstimos populares de 

Stravinsky significaram uma abertura genuinamente amigável à música popular, Stravinsky teve, 

efetivamente, “encontros” com a música popular americana a partir de 1916, os quais, embora 

situacionais e fragmentários, formam um quadro conjuntural de busca por materiais de criação 

alternativos aos impulsos neoclássicos que o direcionavam à música da tradição concertista. 

 

Alianças Situacionais 
 

A teoria de Vila nos encaminha ao diálogo com a discussão proposta por Gendron sobre 

vanguarda e música popular e, consequentemente, às práticas de alianças situacionais vanguardistas no 

início do século XX. Gendron comenta como a relação entre Modernismo e manifestações populares 

podem ser compreendidas através da perspectiva do produtor de “alta cultura”: 

 

  

                                                
30 “How friendly to popular music is Stravinsky when he introduces a musical sequence called “Ragtime” in his Historie du 
soldat? Doesn’t the ragtime form here simply provide Stravinsky with material on which to apply his inventive talents? Does 
it not merely represent an event narrated by the composition, namely, the soldier’s playing a ragtime piece on his fiddle 
while other dances? Can we conclude from this alone, without situating this work in other avant-garde practices of the time, 
that the composer has a loving attachment to ragtime and other popular musical forms?”. 
31 “Are we to conclude from this that the high/low engagements in modernist Paris were intermittent and evanescent?” 
(GENDRON, 2002: 17, tradução nossa). 
32 “If formal appropriation across the boundaries does not assure an effective alliance between high and low, neither does its 
absence entail the nonexistence of such an alliance,” (GENDRON, 2002: 17, tradução nossa). 



VIEGAS, Alexy. Processos identitários na relação de Stravinsky com a música popular americana. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-21 
 
 
 
 

 15 

Recorrentemente neste século, muitas figuras literárias e artistas plásticos expressaram sua 
atração pelo jazz, cabaré e outras formas de música popular. Isto, porém, foi mais uma questão 
de interesse privado de consumo, aventuras curtas em um “nível social mais baixo”, ou alianças 
momentárias do que identificação estética. Cocteau e Picasso podem ter demonstrado apreço 
público pelo jazz, mas irrevogavelmente suas identificações estéticas e seus esforços 
colaborativos eram com Stravinsky e Satie [...]. (GENDRON, 2002: 8, tradução nossa) 33 

 

Tendo em vista que as alianças situacionais empreendidas por Stravinsky são similares às de 

Cocteau e Picasso, seria difícil debatermos não apenas as suas “aventuras populares” sem o 

conhecimento desta questão, mas também as múltiplas expressões contrastantes de sua obra que foram 

processadas durante seus 70 anos de atividade como compositor (do início dentro da tradição russa, 

passando pelo Primitivismo, pelo Neoclassicismo e até o Serialismo Tardio). A respeito de tal 

multiplicidade estética, nos parece relevante lembrar que, ao final da primeira década do século XX, 

Stravinsky já havia estabelecido alianças não apenas com compositores russos - como o seu mentor 

Rimsky-Korsakov - mas também com a música de Debussy e Ravel, compositores estes que haviam 

encontrado inspiração na música de concerto russa do final do século XIX. A sua amizade com Ravel34, 

intensificada por suas frequentes viagens à Paris comissionadas pelos Ballets russes, representa uma 

aproximação pessoal a um dos compositores proeminentes na efeverscente capital francesa, cuja obra 

ganhava notoriedade nos círculos modernistas. A abertura de O Pássaro de Fogo (1910), possivelmente 

influenciada pela textura dos compassos iniciais de Rapsodie Espagnole composta dois anos antes por 

Ravel, é um dos primeiros exemplos da conexão musical de Stravinsky com o compositor francês 

(Figura 1). Rapsodie Espagnole foi ouvida pela primeira vez em São Petesburgo em Janeiro de 1909, tendo 

sido regida por Alexandre Siloti, e foi descrita por Stravinsky como “a última moda em termos de 

sutileza harmônica e brilho orquestral” (TARUSKIN, 1996: 30). Sobre a conexão de Stravinsky com a 

música de Debussy e Ravel, Taruskin comenta que: 

 

A irona consiste no fato de que os compositores franceses que inspiraram compositores russos 
da geração de Stravinsky estavam eles próprios em débito com compositores da geração de 
Rimsky-Korsakov. Isto é particularmente evidente no caso de Rapsodie Espagnole, com suas 
numerosas afinidades Rimskianas, indo de cadências no naipe de madeiras à la Sheherazade ou 
Capriccio Espagnol, a apressadas escalas octatônicas à la Sadko. Algumas das características 
próprias da música de Debussy ou Ravel que mais afetaram Stravinsky foram empréstimos 
russos (TARUSKIN, 1996: 310, tradução nossa)35. 
 

                                                
33 “Of course, recurrently in this century, many literary figures and visual artists have expressed an attraction to jazz, cabaret, 
and other popular musics. But this was usually a matter more of private consumer interest, public slumming, or momentary 
aliances than of aesthetic identification. Cocteau and Picasso may have made a public scene of liking jazz, but ultimately 
their aesthetic identification and collaborative efforts were with Stravinsky and Satie [...].” 
34 Cf. Ravel (2003). 
35 “That irony consists in the fact that the French composers who interested the Russian composers of Stravinsky’s 
generation were themselves heavily indebted to the Russian composers of Rimsky-Korsakovs generation. This is particularly 
evident in the case of the Rapsodie Espagnole, with its numerous Rimskian affinities ranging from woodwind cadenzas a la 
Sheherazade or Capriccio Espagnol to rushing octatonic scales à la Sadko. Some of the very features of Debussy’s or Ravel's 
music that seem to have affected Stravinsky’s most directly were actually Russian borrowings of this kind.” 
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Figura 1: Compassos iniciais de Rapsodie Espagnole (1908), de Ravel. 

 

 
Figura 2: Compassos iniciais de O Pássaro de Fogo (1910), de Stravinsky. 

 

A ligação de Stravinsky com Ravel revela também uma forte amizade que perdurou até a 

falecimento do compositor francês, em 1937. Possivelmente influenciado e estimulado pelas 

transposições de Stravinsky, o que denotaria um processo de influência recíproca, Ravel também 

emprestou elementos musicais americanos, dando voz ao jazz e ao blues em Sonata para Violino e Piano 

(1927) e Piano Concerto (1931). Em uma ocasião de recital-palestra no Rice University em 1928, em 

Houston, Ravel manifestou sua concepção sobre o empréstimo de ritmos populares, ideias estas que 

provavelmente teria compartilhado e discutido com o amigo Stravinsky e que poderiam contar com a 

simpatia do compositor russo: 

 

Na minha concepção, o bues é um de vossos maiores bens musicais, verdadeiramente 
americano apesar de suas influências africanas e espanholas. Músicos me perguntam como eu 
vim a escrever blues como o segundo movimento da minha recém completada Sonata para 
Violino e Piano (1923-1927). Atrevo-me a dizer que […] é a música francesa, a música de Ravel 
que eu escrevi. Na verdade, essas formas populares são os materiais de construção, e o 
trabalho artístico se torna visível na concepção cautelosa de que nenhum pormenor fora 
deixado ao acaso. (RAVEL, 2003: 46, tradução nossa)36 

                                                
36 “To my mind, the “blues” is one of your greatest musical assets, truly American despite earlier contributory influences 
from Africa and Spain. Musicians have asked me how I came to write ''blues” as the second movement of my recently 
completed Sonata for Violin and Piano (1923-1927). I venture to say that nevertheless it is French music, Ravel's music that I 
have written. Indeed, these popular forms are but the materials of construction, and the work of art appears only on mature 
conception where no detail has been left to chance.” 
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Adiante, Ravel levanta a questão da manipulação de materiais americanos, reconhecendo 

procedimentos composicionais similares por parte de Stravinsky e outros compositores de seu tempo e 

frisando o aspecto particular da abordagem de música popular na visão de cada compositor: 

 

[…] Uma pequena estilização na manipulação destes materiais é algo completamente essencial. 
[...] Pense nas diferenças marcantes e essenciais a serem observadas nos ''jazz'' e ''rags'' de 
Milhaud, Stravinsky, Casella, Hindemith, e assim por diante. A individualidade desses 
compositores é mais forte do que os materiais apropriados. Eles moldam as formas populares 
para atender exigências da sua própria arte individual. Mais uma vez - nada é deixado ao acaso; 
novamente – pequena estilização dos materiais empregados, enquanto os estilos se tornam tão 
variados quanto os próprios compositores (RAVEL, 2003: 46, tradução nossa)37. 

 

Considerando a retórica de Ravel, bem como de seus laços pessoais e musicais com Stravinsky, 

podemos supor que a manipulação do material musical americano e a individualidade na elaboração 

destes materiais provavelmente foram temas em discussão entre estes compositores modernistas no 

início do século XX. Apesar da escassez de declarações mais profundas de Stravinsky a respeito do 

assunto, a intersecção da música americana em seu período neoclássico demonstra um considerável 

conhecimento destes elementos musicais (VIEGAS, 2011; 2018), que, assim como no caso de Ravel, 

estiveram à disposição de sua individualidade criativa.  

Embora tenha sido apontado como o compositor modernista mais conhecido na Europa durante 

os anos que precederam seu exílio nos Estados Unidos (EVANS, 2003: 543), o argumento referente às 

múltiplas articulações estéticas de Stravinsky pode ser capaz de explicar também o reconhecimento de 

Stravinsky nos Estados Unidos. “Lembranças” de seus traços musicais podem ser ouvidas em obras de 

compositores como Aron Copland, Bernard Herrmann e Leonard Bernstein (quem na ocasião da 

morte de Stravinsky o considerou “a última grande figura paterna na música ocidental”).  Neste sentido, 

a música de Stravinsky não apenas absorve aspectos da música estadunidense, mas também é articulada 

através das vozes autorais de outros compositores estadunidenses. As palavras de Bernstein enfatizam a 

questão paradoxal da produção musical de Stravinsky e a singularidade de suas realizações 

composicionais no cânone da história da música: 

 

Durante o decorrer de sua longa e abundante vida, Stravinsky produziu um tipo de obra 
altamente pessoal que parece paradoxalmente conseguir resumir e abranger toda a própria 
música. Da arte folclórica primitiva ao sofisticado serialismo, da rarefeita música religiosa ao 
estridente jazz. Suas realizações são ainda mais específicas: existe uma essência de Bach, 

                                                
37 “Moreover, minute stylization in the manipulation of these materials is altogether essential. […] Think of the striking and 
essential differences to be noted in the ''jazz'' and ''rags'' of Milhaud, Stravinsky, Casella, Hindemith, and so on. The 
individualities of these composers are stronger than the materials appropriated. They mould popular forms to meet the 
requirements of their own individual art. Again - nothing left to chance; again - minute stylization of the materials employed, 
while the styles become as numerous as the composers themselves.” 
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Mozart, Tchaikovsky e muitos outros em sua música. Mas através de alguma alquimia privada, 
algum segredo mágico, ele absorve todas essas essências, transforma-as e as devolve para nós: 
brilhantes, novas, originais e inimitáveis. Suas texturas vão do mais grandioso ao mais simples. 
Seu espírito era devoto e ao mesmo tempo irreverente. Sua música era suave e pontiaguda – 
emocional mas anti-romântica. Poderia ser popular e exótico, nacionalista ou inter-continental. 
Neste sentido, Stravinsky provavelmente foi o compositor mais universal que já existiu 
(BERNSTEIN, 1972, tradução nossa).38 

 

Considerações Finais 

 

A discussão em torno de processos identitários atuantes nos encontros composicionais de 

Stravinsky com a música popular favorece o esclarecimento de implicações referentes à inserção do 

popular na estética modernista do compositor. Uma vez que seus empréstimos populares representam 

apenas o produto final de “práticas musicais que articulam uma identificação ancorada no corpo”, 

através das “diferentes alianças que se estabelecem entre diversas, fragmentadas, situacionais e imaginárias 

identidades narrativizadas que diferentes práticas musicais materializam” (VILA, 2012: 248), estes 

empréstimos também possuem relação com o ideal de distanciamento da música do passado e até 

mesmo de diferenciação perante outros compositores de sua época, com os quais Stravinsky concorria 

por prestígio e predileção pública. A se considerar suas críticas ao estilo de Schönberg – o qual lhe 

parecia um modernismo ultra-germânico (STEIN, 1986; WALSH, 2002: 400 e 421; STRAUS, 2004: 8) 

–, a procura ocasional pelo material proveniente da música popular americana pode também ser 

compreendida não apenas como uma opção estética espontaneamente genuína, mas também enquanto 

uma tentativa de potencializar a individualização de um estilo particular idealizado. Entretanto, se as 

transposições populares realizadas por Stravinsky não asseguram uma aliança efetiva entre a sua “alta” 

arte e a “baixa” arte da música popular, sua ausência também não implica na inexistência de tal aliança39. 

Os processos de apropriação do elemento popular mobilizaram, no caso de Stravinsky, questões de 

identificações conjunturais com a ideia da música popular, as quais ocorreram paralelamente às suas 

releituras da música tonal, especialmente a partir do final da década de 1910.  

Através da estética modernista, o agente artístico criador passou não apenas a estar cada vez mais 

suscetível a diferentes interpelações ao longo de diferentes fases criativas, mas também a múltiplas e 

simultâneas interpelações. Conforme comenta Mawer (2010: 117), “para muitos modernistas, jazzificar 

                                                
38 “In the course of his long and abundantly creative life, Stravinsky produced a highly personal body of work, which seems, 
paradoxically enough, to sum up and embrace all of music itself-from primitive folk art to highly sophisticated serialism, 
from rarefied church music to outspoken jazz. His embrace is even more specific: there is an essence of Bach in his music, 
and of Mozart, and of Tchaikovsky, and of many others-but through some private alchemy, some secret magic, he absorbed 
all these essences, metamorphosed them, and gave them all back to us shiny-new, original, inimitable. His textures go from 
the richest to the leanest; his spirit was both devout and irreverent; his music is at once tender and spiky, emotional but 
antiromantic; it can be popular and esoteric, nationalistic or intercontinental. In this sense he was probably the most 
universal composer who ever lived.” 
39 Parafraseando Gendron (2002: 17). 
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seus estilos clássicos, além de ser uma forma de ecleticismo, possibilitou uma significativa possibilidade 

de inflexão de suas vozes autorais.”40. Assim, após uma fase inicial voltada ao primitivismo Russo, o 

Neoclassicismo de Stravinsky foi interpolado a partir de meados da década de 1910  por momentos de 

empréstimos da música popular americana, o que significa que o compositor que anos antes havia 

ganhado notoriedade através de um tipo de identificação modernista valendo-se do uso de elementos 

folclóricos e primitivos do Leste Europeu, esteve diante de diversas alianças que foram estabelecidas 

entre “diversas, fragmentadas, situacionais e imaginárias identidades narrativizadas” (VILA, 2012: 248), 

as quais podem se manifestar e materializar musicalmente. Estas alianças ocorrem em alguns momentos 

pela releitura da música do passado (como a de Mozart, Bach e Pergolesi), e em outros momentos pela 

música popular (que se desenvolvia paralelamente aos progressos neoclássicos de Stravinsky). 

Possibilitando um tipo de produção artística não-contigua através de diferentes estéticas 

concomitantes, o Modernismo também fomentou a necessidade, por parte de alguns artistas, de 

reinvenção a cada obra. É nesse sentido que processos composicionais de Stravinsky seguiam, em 

alguns momentos, de acordo com a prática do ideal modernista “próxima” a outros artistas da época, 

em outros momentos priorizava sua própria individualidade artística. Sua abordagem da música popular 

americana não foi compactada em um período determinado e limitado, porém sua repetida produção 

de peças de cunho popular americano de alguma maneira representam ao compositor uma alternativa 

criativa à sua predominante referência à música do passado entre meados da década de 1910 até 1945. 

Embora a teoria de processos identitários de Vila (2012) tenha sido primeiramente direcionada ao 

estudo da música popular e sua audiência, uma reflexão sobre seus princípios teóricos nos traz um 

significativo direcionamento à investigação acerca dos meios pelos quais os críticos da época, e o 

próprio Stravinsky, reconheceram sua personalidade modernista, considerando aqui o entendimento de 

que qualquer agente social está sujeito a processos identitários. As proposições de Vila acerca de tais 

processos fazem parte de nossa base teórica para discussão da relação de Stravinsky com os gêneros 

populares do continente americano, e através dela podemos nos aprofundar sobre processos situacionais 

e fragmentários específicos através dos quais a identidade modernista de Stravinsky se articulou. 

Desta forma, o momento neoclássico de Stravinsky pode ser reconhecido como um período de 

satisfação intelectual eclética, desdobrado em releituras tanto de música clássica como da música 

popular contemporânea de sua época. A abrangência estética, estilística, histórica e composicional de 

sua obra demonstra que Stravinsky procurou estabelecer as alianças (por vezes, situacionais) que 

necessitava para alcançar sua satisfação criativa. Os empréstimos musicais americanos mostram que 

Stravinsky não esteve apenas voltado à musica do passado durante a sua fase neoclássica, mas também 

                                                
40 "[…] For many modernist composers, to jazz up their classical style, as one type of eclecticism, enabled a significant 
means of inflecting their authorial voice." (MAWER, 2010: 117, tradução nossa). 
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aos sons e à contemporaneidade de seu tempo. 
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Abstract: This article explores some of  the compositional techniques of  a cycle of  four pieces called 

Caminantes. Firstly, it comments on the importance of  timbre and texture, the starting point for my 

own creation of  material and its articulation. In this part, the contributions of  different composers of  

the 20th Century are discussed, in order to contextualise the ideas and techniques used in the 

composition of  the Caminantes cycle. Then there is an analysis of  the compositions from the point of  

view of  form, extended techniques, harmony, microtonality and indeterminacy. The analysis is aided by 

digital audio analysis, i.e. spectrograms as well as by sections of  the score.   
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his article discusses four compositions that form a series called Caminantes. It is divided in two 

parts: a short historical introduction on timbre and texture relevant to my compositional 

approach, and an analytical commentary of  the compositional process used in the making of  

the pieces. 

In the first part I explore the many influences, over the course of  the 20th Century, in our 

understanding and appreciation of  timbre and texture, pointing primarily to the concepts I use in my 

series Caminantes: noise and extended techniques. I attempt, through a historical criticism to give an 

overview, however incomplete and personal it can be, so that the Caminantes series can be put into 

context.  

In the second part, I explain the techniques applied and materials used in each piece, analysing 

the use of  noise, extended techniques, microtonality, improvisation and indeterminacy that were vital to 

the compositional process.  

By means of  diverse methods and the use of  many techniques I have searched for a confluence 

of  distinct musical materials in this cycle. This first came to me in 2010 while a composer/student at 

Foundation Royaumont and I was challenged to compose a duo for Violin and Horn (Caminantes I). 

From the point of  view of  timbre, it was clear that variety and newness, could only be obtained by 

using extended techniques. These techniques, from my perspective, grant the use of  sounds with 

accented noise component so that the duality noise-pitch can be explored. In addition, when the two 

instruments are interacting the remarkable characteristic is the complementarity of  two timbres in the 

sense that a noise of  one can be superposed to the pitch of  the other.  

Related to this is the concept of  the convergence of  sounds for the Caminantes series. This 

implies the use extended techniques in order to transform the sounds from the two instruments making 

them aurally similar hence, ideally, the listener can’t distinguish the source. My purpose with timbre was 

to fully explore noisy pitched sounds getting new sound material for composition. So, the idea of  

integrating these different techniques and materials into a piece is, I believe, one of  the main 

contributions of  this cycle for this paper.  

 

1. TIMBRE AND TEXTURE 

 

1.1. TIMBRE 

 

Throughout the 20th century there has been an increasing concern with practices that focus on 

timbre organization and textural composition. Many composers have explored new sonorities and 

materials and, in this way, informed and expanded our understanding of  these matters.  

Arnold Schoenberg famously coined the term Klangfarbenmelodie (sound-colour-melody) in 1911 in 

T 
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his Harmonielehre (SCHOENBERG, 1911). His idea still inspires composers to create horizontal 

combinations of  timbres that could be heard/interpreted as a melody. Schoenberg’s idea of  

Klangfarbenmelodie can be exemplified by the third movement of  his Fünf  Orchesterstücke, Op. 16 entitled 

Farben, as well as by Webern’s orchestration of  J. S. Bach’s Ricercare of  the Musical Offering.  

The music of  Edgard Varèse also occupies a prominent place in the appreciation of  timbre due 

to his unusual combinations of  sound-colours ahead of  his time and in line with his search for the 

‘liberation of  sound’ (VARÉSE; WEN-CHUNG, 1966).  His ideas on primitiveness and exoticism 

(MATTIS, 2014), in works like Amériques, Ecuatorial and Nocturnal, were also influential in creating new 

sonorities, though some of  these ideas were already evident in Stravinsky, in works such as Le Sacre du 

Printemps and Les Noces - for example structuring a work through blocks, creating a collage of  musical 

materials, repetitions of  small melodic materials and ostinato (CROSS, 2005). 

Fifty years after Schoenberg’s Klangfarbenmelodie, in 1961, Giacinto Scelsi composed his Quattro 

Pezzi su una nota sola for orchestra, in which all instruments play a single pitch class per movement, 

distributed through various octaves and with microtonal variations, and focused on timbre in a way 

probably never encountered before in Western music. Shortly, he relegated to a minimal approach other 

parameters such as pitch, focusing only in one pitch class per movement. Scelsi’s music was influential 

in the late 20th century’s aesthetic attitude to sound, radically altering many pre-conceptions, as 

summarises Tristan Murail in his article “Scelsi De-composer”: "For Scelsi, the principal object of  

composition then becomes what he calls the ‘depth’ of  the sound. It is primarily a question of  working 

with timbre, taken in the broadest sense: the global timbre of  the orchestra as a whole" (MURAIL, 

2005: 175-176). 

The “depth of  sound”, as Murail mentions, turned to be an important concept in musical 

thinking throughout the 20th century.  

Both Scelsi’s and Varèse’s work were influential for the composers of  so called “Spectral Music” 

or “Spectralism”, one of  the most important musical movements of  the second half  of  the 20th 

century. Since Spectralism attempts to grasp complex harmonic structures and use them to obtain 

formal and procedural coherence (FINEBERG, 2000), it has, naturally, influenced the approach several 

composers have to sound and timbre. Tristan Murail, Gerard Grisey and Hughes Dufourt, the founders 

of  Spectralism, composed substantially with the methods and techniques that originated this 

movement. The movement is already in its second generation with composers such as Joshua Fineberg, 

Edmond Campion, among others (NONKEN, 2014). All these composers were influential in the sense 

that they shared a keen interest in expanding our listening experience to include the perception and 

aesthetics of  timbre as a central compositional focus.  

In my Caminantes series, I have been dealing with harmonic sounds such as those of  pitched 

orchestral instruments, and suitable noises superimposed. Thus, the sound of  an instrument can be 
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“stained” by noise, and reciprocally, a noise can be filtered in order to get closer to certain “harmonic” 

timbres. So, with respect to timbre, my main interest with this cycle is to experiment with sonorities of  

musical instruments in non-conventional way, through the use of  extended techniques, discovering new 

connections and contrasts between them taking into account the harmonic and noise counterparts. 

 

1.2. TEXTURE 

 

Another significant aspect of my music is “texture”. According to the Grove Music Online, 

texture is: 
A term used when referring to the sound aspects of  a musical structure. This may apply either to 
the vertical aspects of  a work or passage, for example the way in which individual parts or voices 
are put together, or to attributes such as tone colour or rhythm, or to characteristics of  
performance such as articulation and dynamic level (TEXTURE, 2017). 

 

This definition is, initially, rather general. It mentions, “sound aspects of  a musical structure”, 

which is an open and wide-ranging concept. It then exemplifies the possibilities of  this concept of  

texture from “individual parts or voices” to “colour or rhythm”. The Grove Music discussion includes 

traditional textures, such as homophony and heterophony, whilst also describes recent developments 

such as micro-polyphony, spectral or noise based sonorities, and even polyrhythmic structures. These, 

in fact, are examples of  texture, but do not make its definition any clearer. 

Nevertheless, “texture” as such a diverse and heterogeneous concept, is a 20th century 

consideration. Jonathan Dunsby argues in his paper “Considerations of  texture” that “‘texture probably 

arose as a feature of  the critical vocabulary spawned by post-tonal music starting in the early years of  

this century” (DUNSBY, 1989: 47). In certain sense is better to accept the term as a “fuzzy concept” 

than to attempt a formal definition as suggested by Dunsby. 

In my own work, I see texture in a creative, or even, operational sense, that is, as a broad 

compositional area. I consider texture as interconnected and interdependent evolving layers of  

sonorities, in which I deal with different techniques and sound materials. These textures can be 

controlled or organised in different ways, depending on the parameters involved.  

Regarding the use of  texture and the organization of  pitch material in the series Caminantes, 

another significant influence in my work has been that of  the music of  Witold Lutosławski. From the 

point of  view of  pitch material, his use of  pitch-fields and interval-class chords is something that 

interests me due to the simple rules of  formation of  his vertical structures and their related timbre 

characteristics. In an interview from 1984, Lutosławski gives the following remark about his pitch 

organisation: 
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I’m especially interested in the somewhat elementary chords of  which the adjacent notes form 
a limited number of  types of  intervals. (…) Twelve-note chords, which are made up of  one, 
two, or three types of  intervals have for me a distinct, easily recognisable character. In contrast 
to these, twelve-note chords which include all types of  intervals are devoid of  colour and 
present no distinctive features. (KACZYNSKI, 1984: 38-40) 

 

Therefore, according to Lutosławski, by focusing on certain intervals a sound object (or chord) is 

created, that is likely to be construed as having a “recognisable character”. Hence, I have used in my 

compositions intervallic structuring of  harmony and melody, although not as strictly as Lutosławski. 

The main difference is about the length of  chord sequences based on the same pattern of  intervals. My 

chord sequences are shorter in time, leading to a greater flexibility of  the sound material. 

This organisation of  pitch material has appeared in sections of  the Caminantes series as cluster 

harmony, chords based on fifths and fourths, and also melodies that are structured around certain 

intervals which are selected based in their intrinsic sonorous qualities. For instance, in Caminantes I, for 

violin and horn, there is an abundant use of  fifths. This has been both for the sonorous quality of  both 

the perfect and diminished fifth as well as the instrumental techniques. The violin being tuned in fifths 

has a particular timbre when using stops with fifths. As this interval is also the second to appear in the 

harmonic series it also facilitates the horn in the technical challenges that are made in the piece.  

Besides this, in some of  his works, Lutosławski achieves a coherent structure by controlling 

texture through a so-called “texture-space” (BERRY, 1987). In his article about Lutosławski’s music, 

Klein defines texture-space as “a coupling of  texture and register into a single musical structure” 

(KLEIN, 1999: 37). Clearly, instead of  a simple linear confinement, it’s a bi-dimensional space which, 

of  course, is plenty of  room for new timbre explorations. I have adopted this definition, and its 

implicated compositional freedom, as a way to analyse my own compositions.  

Moreover, I consider my music to be embedded in modern classicism, as defined by musicologist 

Arnold Whittall: “Post-tonal music that aspires to emulate a degree of  unity and connectedness 

characteristic of  the classical aesthetic, but without losing all association with the more fragmented 

structures proper to modernism.” (WHITTALL, 2008: 275)  

As pointed in the title of  this work, for the construction of  textures I had in mind two opposite 

processes of  layer superposition. The first one is the already mentioned “approximation”, or 

convergence of  two sounds. In this regard, an interesting effect is showed below for Caminantes I, in 

which adding noise to two different pitched sounds we can approximate them one to another.  

Acoustically, this is not new, since, in the limit, white noise or similar can blur all pitch signal. 

Nevertheless, the artistic use of  this fact is important since there are many extended techniques and it is 

necessary to search which best fit the composer intentions.  

The other process is the contrasting of  two sounds such as noise against pitch, or pitch 1 against 

pitch 2, or yet noise 1 against noise 2, all of  them with very dissimilar sonorities. These are expanded 
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sounds, belonging to a texture-space far larger than that one devised by Lutosławski. We are tempted to 

compare them with the harmonic expansion from triads to chords to clusters, but now, no harmony is 

involved, only texture and its time development, within a personal aesthetics as a selective filter. In my 

compositions, the texture-space is the set of  all possible sounds generated by extended techniques I’ve 

chosen. Clearly, they are different for each piece.  

This does not mean, however, that my works are all schematic in their construction. When I 

compose, I do not pre-establish all aspects of  the piece I am working on. Instead, I tend to work with 

the material I have, in an improvisatory way, aiming at creating connections and contrasts between 

these materials and develop them accordingly. In other words, I used improvisation and 

experimentation, largely based on intuition, for generating and developing the material.  

After this preliminary work, I may then create a plan for the composition, which include a 

texture-space and/or other structural ideas. The sections below detail these practices through outlining 

the techniques used, the aesthetics and inspiration behind each of  the Caminantes’s pieces, and their 

structural outline. 

Finally, I must stress that my aesthetic is not a negation of  the past, but a personal continuation 

of  what was done previously. While it is crucial to explore and experiment with sound, I believe it is 

also beneficial to retain a practice that links your work with tradition; this is the reason for my own 

leanings towards modern classicism.  

 

2. THE CAMINANTES CYCLE 

 

Caminantes Cycle is a series of duets I began composing in 2010. They were inspired by a quote, 

from the book Campos de Castilla by Antonio Machado): “Caminantes no hay camino, se hace camino al andar” 

(“Walker there is no path, paths are made by walking”) (MACHADO, 1986). This famous quote 

inspired many artists, among them Luigi Nono, who also named three of his last pieces based on a 

variation from this quote. However, my series has no direct link or connection to Nono’s 

compositions. 

The pieces in the Caminantes cycle involve a combination of  one wind and one string instrument. 

This restriction requires from the composer, which has interest in timbre as well in textural structures, 

to search for new sound combinations including, of  course, extended techniques.  This cycle was 

started at the Fondation Royaumont where Caminantes I (MAIA, 2010) was composed for violin and horn. 

Caminantes II (MAIA, 2011), for oboe and viola, was commissioned for and performed in the Takefu 

International Music Festival in 2011. Caminantes III (MAIA, 2012) was written for trombone and 

contrabass for members of  the Camerata Aberta and premiered at the SONiC Festival, New York in 

2013. Finally, Caminantes IV (MAIA, 2015), for clarinet and guitar, was written for the Qitayes duo, and 
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premiered in Gran Canaria, Spain in 2015.  

The inspiration for the series came during the work in the first piece of the series, when I 

encountered Machado’s poem. The idea of this series became clear; it was to seek a path, one between 

noise and tone, exploring the timbral resources of the two instruments involved in each piece. An 

interesting point is that in Caminantes cycle, several techniques were implemented in order to 

“approximate” the timbre of the instruments. This is achieved through the control of several 

parameters such as register, pitch/noise contrast, durations relative one to another, articulations and so 

on.  

I proceed my analysis below discussing the four pieces of the cycle, the parameters and 

techniques that were important for their composition. They are: form, extended techniques, harmony 

and microtonality, and indeterminacy.  

 

2.1. FORM 

 

All works of the Caminantes cycle have started with the same basic structure, which is pre-

composed and is shown in the Figure 1 below:  

 

 
Figure 1: basic structure of the Caminantes cycle 

 

The form above can be varied, having just one Interlude as is the case of Caminantes II and III. 

The example above, in Figure 1, is that of Caminantes I and IV. It is clear that, in both cases, besides the 

coda, the overall structure is symmetric. Nevertheless, the contents are independent. There were some 

reasons for having a pre-conceived basic structure in the cycle. First of all, as I was interested in the 

exploration of the duality noise and tone and creating a path between them, it was more important for me 

to minimise the disruptions from other parameters. Therefore, having a simple structural skeleton that 

would work for all pieces was preferred, giving more concentration, as a composer and listener, to the 

sonorities and interactions created.  

The form of all the Caminantes pieces are showed in the figure below. They are arranged by 

sections, with the numbers indicating the bars where each section starts and ends. Different sections 

are ordered by the materials and given capital letters, i.e. Duo A indicates the first duo of the piece. 

Sections with the same material, but coming later in the piece still use the same letter but with an 

apostrophe, for instance Duo A’ means a return to the material A with variations.  
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Caminantes I Caminantes II Caminantes III Caminantes IV 

Duo A: 1-36 Duo A: 1-21 Duo A: 1-14 Duo A: 1-24 

Hn. interlude: 37-38 Duo B:  22 to 50 Duo B: 15 to 22 Cl. interlude: 26-28 

Duo B: bars 39-62 Duo C: 51-62 Duo C: 23 to 40 Duo B: 29-90 

Duo C: 63-80 Vla. interlude: 63-68 Tbn. interlude: 41-52 Duo A’: 91-98 

Vln interlude: 81-85 Duo D: 69-85 Duo C’: 53-58 Gtr. interlude: 99-109 

Duo C’: 86-104 Duo C’: 86 to 93 Duo A’: 59 to 68 Duo A’’: 110-121 

------------------------- Duo E: 94 to 125 Coda: 69 to 77 Coda: 122-124 

------------------------- Coda: 126 to 132 --------------------------- --------------------------- 

Figure 2: Structure of all Caminantes pieces, relating to the general 

 

Observe that different duos, using other musical material, can appear in sequence. However, they 

are considered as part of the same larger “Duo” within the common overall structure of the cycle.  

 

2.2. EXTENDED TECHNIQUES 

 

My ideas of  timbre combination and extended techniques are not far from that which was 

developed by Helmut Lachenmann in what he denominates Musique Concrète Instrumentales. However, in 

Lachenmann’s thinking “sounds [are] to be broken up so that their innermost nucleus and vibration can 

be set free in space and time” (RYAN, 1999: 22), as he said in an interview.  

On this same interview, he comments further on the idea of  musique concrète instrumentale, exposing 

the ideas of  refreshing old sounds by means of  new sounds: 

 
The idea of  ‘instrumental musique concrète’ (…) signifies an extensive defamiliarization of  
instrumental technique: the musical sound may be bowed, pressed, beaten, torn, maybe 
choked, rubbed, perforated and so on. At the same time the new sound must satisfy the 
requirements of  the old familiar concert-hall sound which, in this context, loses any familiarity 
and becomes (once again) freshly illuminated, even ‘unkown’ (RYAN, 1999: 20-21). 

 

There are other possibilities for the aesthetical use of  extended techniques such as the 

articulation of  gestures, creating a multiple instrument similar to a multiple percussion (PADOVANI; 

FERRAZ, 2011) or its use as a means of  varying the sound production in musical instruments, as used 

by Penderecki in compositions of  the 1960’s (MIRKA 2001) 

  For the composition of  each piece in the series I organised a set of  extended techniques. All the 

different techniques used in all the pieces can be seen in the figure below, where they are listed 

according to those used in each piece. 
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Figure 3: Set of techniques used in the Caminantes pieces. 

 

This set would then feed my imagination into combining different sonorities to create contrasts 

and oppositions, or blending the instruments. Since the series always deals with one string and one 

wind instrument, the first oppositions come already from the tone production of the instruments. For 

example, if one takes a clarinet and a guitar as in Caminantes IV, the clarinet in its usual mode of playing 

can only produce one sound but that sound can be sustained almost indefinitely, if the technique of 

circular breathing is used. The guitar, on the other hand, can produce multiple sounds but has a natural 

decay that makes the sound vanish and reduces the possibility of long connected lines.  

However, these limitations can be overcome by extended techniques. For example, the clarinet 

can play multiphonics or sing and play at the same time. This generates a complex sound, with more 

than one pitch being heard at the same time. The guitar can try to prolong its sound by articulating the 

notes quickly in tremolos or using an e-bow.  I have used some of these techniques in the Caminantes cycle, 

for example, singing and playing at the beginning of Caminantes IV.  

Another technique I used is to integrate the playing techniques of the clarinet and the guitar and creating 

new aggregates in which I have as a goal to explore the ambiguity of the source through the approximation of 

timbre played by each of the instruments. In other words, we have a kind of partial fusion of two instruments 

when played with appropriated extended techniques. This, in certain sense, is also a technique used by spectral 

composers where the idea of continuity or progressive transition of spectra is explored (SINGLETON, 2015). 

Another example of  timbre approximation is from the very end of  Caminantes IV, where the 
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guitar plays with low pressure on the left hand, creating a muffling effect on its sound that is supposed 

to be imitated by the velato effect at the clarinet (bars 122 and 123) shown in the figure 4 below.  

 

 
Figure 4: Timbre approximation by using extended techniques in Caminantes IV. 

 

By creating connected sonorities from two different instruments, the limits of  their tone 

production are explored within a duality of  noise/pitch. We can, intuitively, think that connected 

sonorities have some part of  their spectra close one to another and, relatively, one to another, their 

spectra work as an “additional noise”. In an analogy with Information Theory we blur the characteristic 

distinctiveness of  signal and noise as a twilight zone, that is, while in Information Theory the goal is to 

separate the signal from the noise, for me their synthesis is the goal, since their spectral approximation 

bring them to the same level. 

In the Caminantes cycle, extended techniques can be categorised in two main functions: 

development of  new sonorities and creation of  structural points in the piece. For instance, as 

mentioned above, and regarding the creation of  new sonorities, one idea can be to encourage the 

listener to associate the different timbres of  the instruments, not only with one or the other, but also as 

a new, blended sonority. Well utilized, blended sonorities have a good impact on the psychoacoustic 

awareness of  a listener. For example, they work as not expected transitions increasing the curiosity and 

surprise of  the listener.  

In relation to the articulation of  structures in the piece, extended techniques promote different 

types of  awareness, not only of  sonority, as already mentioned, but also of  gesture and noise. For 

example, in certain parts of  Caminantes II, the amount of  noise created by extended techniques is what 

articulates the sections of  the piece. This means that noise works as a structural function, via extended 

techniques, instead of  the more common and historical harmonic function. 

However, there are also moments of  continuous transition, from salient noise to a gradually 

enriched pitch section (including quarter-tones). In these sections, the player’s tone production is 

challenged, due to the virtuosity of  their parts and the exploration of  the extreme registers of  the 

instruments. Hence, extended techniques and virtuosity are also used to test the limits of  each 

instrument's tone production. 
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Figure 5: Timbre approximation by use of  noise in Caminantes I 

 

Figure 5 shows multiple extended techniques working together to create different aggregates. The 

new sounds come from the approximation of  the violin and horn by means of  technique (the tremolos 

and trills) as well as noise content (écrasé and ponticello in the violin and hand-muting in the horn). 

The sound is in constant mutation by means of  the conjunctions of  techniques, which cause a lot of  

instability in the section.  

The spectrogram below (figure 6) shows the FDP (Frequency, Density, Power) analysis of  the 

same section of  Caminantes I (bars 21 to 24). We can observe the high density of  frequencies around 5-

15 KHz and their high energy as well. This means that the section has a large component of  noise, 

although quite varied in its density and duration. The noise is well distributed over the section, with 

certain peaks at almost 20KHz that are generated by the violin and horn attacks (the accents at forte and 

fortissimo). 

 

 
Figure 6: Spectrogram of  section of  Caminantes I (bars 21-24).  
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The material of  this section, i.e. tremolos, écrasé, harmonic trills, among others, is widely used in 

the piece. However, the actual pitch content and the harmonic implications seen in the sheet music are 

not the only way to structure and interpret the piece. One is much more aware of  the variance of  

textures and noise, and their impact on the aural sensibility of  the listener, which can be “seen” in the 

spectrogram as well. 

In the work Caminantes II there are further amalgamates which are created by the use of  

multiphonics in the oboe and multiple extended techniques in the viola, such as écrasé, harmonic trills 

and bow positions along the strings (sul ponticello and sul tasto). As a means to show this, below, in figure 

7, is the extract from the score of  a section where this amalgamate is created together with a spectral 

analysis of  the recording of  the section in figure 8. It is clear the inharmonicity created by the chords as 

well as the rich spectral content. As in the case for Caminantes I, we can also see how the structure of  

the section is based on the textures created by filtering and additive processes of  the noise content. 

 

 
Figure 7: sonorities with noise in Caminantes II.  

 

 
Figure 8: Spectrogram of  section of  Caminantes II.  
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2.3. HARMONY AND MICROTONALITY 

 

The piece Caminantes IV starts with a cluster, which is the basic material of section A. The cluster, 

as a construction made mainly of major and minor seconds, is an example of interval concentration in 

my harmonic thinking. In Camianantes IV there is a prominence of intervals of seconds and sevenths, 

similarly to the thinking presented earlier by  

This section develops gradually through a harmonic progression of variants from this cluster 

chord, shown in figure 9 below, where we see a harmonic reduction of the first eight bars of Caminantes 

IV.  

 

 
Figure 9: Harmonic reduction of the first 8 bars of Caminantes IV. 

 

The clarinet has a very narrow range in this section, staying only in the lower register. The use of 

this register also contributes to the mysterious aura of the beginning of the work. The guitar is also in 

its low range, although in a more resonant one comparing to the clarinet. In the figure 10 below we can 

see the first bars of the piece and how the chords presented above (figure 9) were orchestrated using 

singing and playing in the clarinet and extended techniques in the guitar, such as tambora and light left-

hand finger pressure. 

 

 
Figure 10: first 5 bars of Caminantes IV. 

 

In Caminantes III the section towards the end of the piece uses microtonal deviations and 

extended techniques to create a murmuring effect, approximating the timbres of the double bass and 

the trombone. The section can be seen in figures 11 and 12 below, where figure 11 shows the score and 
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12 the spectrogram. In the score, it is very clear the E as a focal pitch with microtonal deviations 

floating around. In the spectrogram, one can see that despite an energy concentration in the low 

register (E with microtonal fluctuations) there is also, as expected, some high partials, coming from the 

extended techniques used.  

 

 
Figure 11: Score from section of Caminantes III with microtonality and extended techniques. 

 

 
Figure 12: Spectrogram from section of Caminantes III with microtonality and extended techniques. 

 

 

2.4. INDETERMINACY 

 

The use of indeterminacy in Western music has a vast tradition ranging centuries and this has 

been the subject of multiple writings. For the sake of this work I am dealing with indeterminacy as that 

which is proposed in the music score, giving the performance a certain frame in which he/she can 

decide certain parameters in the piece.  

Hence, in the Caminantes cycle I used sections with indeterminacy, ranging from improvisations 

based on graphs to written pitches with free durations. With indeterminacy, I wanted to allow certain 
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freedom to the players as well as to make the form and material of the Caminantes pieces unique to each 

performance. Nevertheless, it is a controlled indeterminacy and, as mentioned above, the form and 

much of the macrostructures are well defined by the composer.  

There are mainly three types of indeterminate fragments: graphical, free pitch permutation and 

free tempo/rhythm (Ad Libitum). They are present in Caminantes I, Caminantes III and Caminantes IV. 

For instance, in the figure 13 below, is a section of Caminantes I that corresponds to the horn interlude 

(cadenza).  

 

 
 

Figure 13: Graph notation for horn interlude (cadenza). 

 

This horn interlude allows freedom to the performer to interpret the graph in the score. 

However, some indications of microtonal trills and hand-stopping are proposed, so the performer has 

to play these indications. This means there is a freedom of pitch selection and time (about 15 seconds) 

but not a total freedom of how he articulates his/her selection. 

As stated previously, the interludes are transient sections in the structure of the Caminantes pieces. 

These interludes are moments of individuality for each player, similar to cadenzas. For example, in 

Caminantes IV the clarinet has its interlude being accompanied by two different figurations from the 

guitar, which are free in tempo and within the permutation of pitches. These figurations are made out 

of clusters, linking the material of the interlude with the previous section, keeping the same interval 

classes from the beginning (seconds and sevenths).  

The clarinet in its solo is supposed to be very free. This means its time evolution is, in certain 

degree, uncorrelated to the guitar figurations, be as material or performance. In fact, the all section has 

attached to it a sense of indeterminacy. The rhythms given are for guidance and are not supposed to be 

performed in a standard way. The same applies to the multiphonic, it is not specified, the clarinettist 

should find a specific multiphonic of his/her choice.  

Towards the end of Caminantes IV comes a last attempt at creating a unity between the 

instruments, something written about in the section on extended techniques. In the figure 14 below we 

can see this section.  



MAIA, Igor Leão. Contrasting noises and expanding sounds: the composition process of  Caminantes I to IV. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-17 
 
 
 
 

 16 

 
Figure 14: Indeterminacy and extended techniques in Caminantes IV 

 

There is again certain indeterminacy in the writing; the players are free with regards to time, 

playing more or less rubato and there is a free pitch permutation of the indicated pitches in the boxed 

notes. Clarinet and guitar attempt the amalgamation of their sounds, as they gradually vanish, ending 

the piece.  

 

FINAL CONSIDERATIONS 

 

The sound explorations in textural and timbre composition through the Caminantes cycle show 

mainly how rich and large is the texture-space at disposal with just two instruments, mainly when 

extended techniques are used thoroughly.  

The categorisation of techniques used in the cycle instigated my curiosity and sound imagination 

into creating different aggregates, structuring the pieces and individual sections by means of noise, 

sound quality, timbre and texture. Together with other elements such as indeterminacy, harmony and 

microtonality they have shaped the works into sound experiments of pair of winds and string 

instruments. The overall result has been expanded once, into larger contexts in the work Guatá, for 15 

players, where sections of Caminantes II have been extrapolated into the larger instrumentation. In this 

case the texture-space is exponentially larger and a work is just a small set of possibilities.  

The accomplishment of the Caminantes cycle implies several facets of contemporary musical 

composition as experiments into duality timbre-noise, instrumentation and extended techniques, 

texture-space possibilities, spectral approximation, among other, bringing a vast array of compositional 

possibilities into the context of a piece. 
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Abstract: This paper gathers and analyzes information concerning Naturale, a work written by Luciano 

Berio in 1985 for viola, percussion and recorded voice, based on Sicilian folk songs. Several aspects 

surrounding Naturale’s creation are taken into consideration in this study: Berio’s compositional style 

and traits, the manner in which he relates his works one to another, what he sees in folk music and his 

own personal desire to intertwine art music and folk music. For Berio, Naturale is not an isolated 

venture into the realm of mixing folk music and his own avant-garde style; it is instead one of many 

works resulting from his long-standing relationship with folk music. Another essential aspect in this 

case is the study of the sources used by Berio to find the folk songs by which he was inspired. An 

interview with Maestro Aldo Bennici, the Sicilian violist for whom Naturale was composed, helped in 

the discovery of the usage of two more folk songs in a section of the piece, being their identification 

suggested in this paper.  
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 his document intends to examine and illuminate the piece Naturale, written in 1985 by 

Luciano Berio, in order to emphasize and elaborate upon its role as a substantial and 

significant work in the viola repertoire. This spectacular work, based on Sicilian folk songs, 

carries great cultural significance, however is not well-known by either audiences or the academic 

community. Berio composed Naturale using the same material as Voci, a concerto for viola and two 

orchestras composed by himself in 1984. Both works use Sicilian folk songs extracted from the 

transcriptions of Italian ethnomusicologist Alberto Favara. These songs collected by Favara were 

published in four volumes between the years 1907 and 1959. 

In Naturale the viola, percussion, and voice form three different musical layers that, when 

combined, have an unusual and compelling interaction. The viola takes the central role, alternating 

between passages with built-in freedom and folk material such as works songs, love songs, street cries, 

and lullabies, all modified and adapted by the composer. For the most part, the percussion provides the 

supporting background to the viola, as if simply providing commentary. As a last layer Berio adds the 

recorded voice which punctuates the work with seven street vendor songs. These songs are performed 

by Sicilian storyteller-singer Peppino (Giuseppe) Celano, who completely seizes the listener’s attention 

with the surprisingly raw and intense quality of his singing. 

The subject of Sicilian folk music seems rather remote from the disciplines studied by music 

performers in most academic circles. Berio himself mentioned that his intent in composing works 

based on these folk songs was to contribute to an increased awareness of this most fervent form of 

expression (BERIO, 1990). To close this gap, special attention is given in this document to the sources 

of these songs, their meaning, the environment and the occasions on which they were sung. Two 

articles, both published in 2006 by the Italian researchers Candida Felici and Cecilia Vendrasco, have 

already initiated the identification of the songs used by Berio. 

Felici’s article (FELICI, 2006) focuses primarily on Voci, while Vendrasco (VENDRASCO, 

2006) studies the connection between Naturale and Voci. This present research is the result of my 

doctoral dissertation in which I have identified two more songs used by Berio that are not mentioned 

neither in the score nor in those articles. These findings were only possible by following clues in an 

interview I had with Italian violist Aldo Bennici3 (PIERMARTIRI, 2013: 96-110), to whom these works 

were written for, and searching through the songs collected by Favara. 

  

                                                
3 Aldo Bennici is a Sicilian violist and had a lifelong friendship with Berio. He was the one who introduced Berio to Sicilian 
folk songs. The interview took place at The Accademia Musicale Chigiana, Siena, in 2012, which he was the Artistic Director 
from 1996-2014. 

T 
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1. LUCIANO BERIO´S WORKS AND FOLK MUSIC  

 

When writing about the music of Luciano Berio it is inevitable that one must talk about his 

involvement with the twentieth-century avant-garde movements. The search for new compositional 

styles in the post-World War II era, characterized by the rejection of tonality, was a prevailing ideal 

among young composers.  

Berio was in his twenties after the war and had given up pursuing a career as a concert pianist 

after a hand injury due to a gun accident while in the army. Instead, he decided to focus on 

composition. It was in Tanglewood, under the influence of Dallapiccola that Berio first gained interest 

in twelve-tone music. This interest led to his association with a group of composers formed at the 

Darmstadt Summer Festival for New Music in the late nineteen fifties, a group which included such 

names as Boulez, Stockhausen, and Ligeti. They were composers who shared the same compositional 

ideals of serial music. Also, this quest to produce music that was ahead of its time lead to his 

association with Bruno Maderna, and together they created a studio devoted to electronic music in 

Milan. Years later at the invitation of Pierre Boulez, he also became director of the electro-acoustic 

division of IRCAM in Paris in the nineteen seventies.4 Experimental music, unusual fusions of different 

genres, and tendencies towards a modernist style are expected traits in Berio’s compositions. However, 

this search for new forms of expression through sound did not prevent him from searching back in 

music history to find inspiration. Many of his compositions have been some way inspired by works of 

great masters such as Bach, Beethoven, and Mahler. According to Berio himself (as quoted in 

OSMOND-SMITH, 1985: 107): the third part of his well-known Sinfonia has a skeleton which is the 

scherzo from Mahler’s Second Symphony…it’s accompanied throughout by the “history of music” that it 

itself recalls for me, with all its many levels and references. 

The use of musical references to other composers and also to his own works (auto-citation) is in 

fact a recurrence that permeates all his music. He followed the principle that “for a composer, the best 

way to analyze and comment on a piece is to do something, using materials from that piece. My 

Chemins are the best analyses of my Sequenzas” (Berio as quoted in OSMOND-SMITH, 1985: 107). 

This practice of using materials from his own previously written pieces has generated a 

connection between his own compositions in such a way that it is possible to find distinct groups, or 

“families” inside Berio’s own output. Works in the same “families” are the ones that share the same 

material or the same concept: for example, all the works that use folk material. By grouping together 

works this way, one can understand better the relation between Berio’s compositions. Some of these 

“families” are originated by pieces that quote neither the work of other composers nor his own, but are 
                                                
4 IRCAM stands for Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique. 
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a starting point for this process. 

The best example of this is Berio’s series of solo instrumental compositions called Sequenzas. 

There are a total of fourteen Sequenzas, which were composed between 1958 and 2002. They explore 

the fullest possibilities of each instrument, often calling for extended techniques. One of the ways in 

which Berio creates contrast between sections in these pieces is to relate different thematic areas to 

specific instrumental techniques (pizzicato, tremolo, double-stops etc.). In this way these sections 

become more distinct than the traditional “themes”. This aspect is also present in Naturale, which in its 

particular mosaic structure, every song is set in a specific viola technique resembling the structuring of 

a Sequenza. 

Several of the Sequenzas became the basis for larger works, most notably the series called Chemins. 

For example, as Berio mentioned, Sequenza VI (for viola solo) generated Chemins II by adding extra 

instrumental parts around the original solo. In both works, the harmonic spectrum is developed by 

playing chords using an extended technique where the four strings are played simultaneously in a 

tremolo. Such passages are also cited in Voci and Naturale as well, creating a line of reference that 

connects all these pieces. 

Naturale was built by extracting excerpts from Voci, which in its turn was called folk songs II, 

relating it to Berio’s famous vocal work Folk Songs (1964). These three pieces form a “family” with 

similar traits: they have ethnic music as an inspirational source, and they have a specific focus on solo 

instrument resulted by the close collaboration between the composer and a virtuoso. In Folk Songs the 

composer built a cycle based on eleven folk songs from around the world for his wife, virtuoso 

American singer Cathy Berberian. One of these songs, A la femminisca, comes from Sicily and it is 

found in the same source in which Berio found his songs for Voci (VENDRASCO, 2006: 49). 

Berio’s interest in folk music, jazz and even pop music dated back to his early years as a 

composer. For example, his prize-winner work Laborintus II from 1965, has a brief jazz episode 

amongst other musical references. However, for Berio that is: “(…) most banal thing to appear in the 

(entirely invented) musical catalogue that is Laborintus II”(as quoted in OSMOND-SMITH, 1985: 105).  

On the other hand, his relationship with folk music was not anecdotal as it was with jazz and pop 

music. That interest had his origins when Berio was a young boy, writing pastiche folksongs. 

 

My interest in folklore is very long standing—even as a boy I was writing pastiche folksongs. 
Recently this interest has put down deeper roots, and I' ve tried to gain a more specific and 
technical understanding of the processes that govern certain folk idioms...I tend to be 
interested only in those folk techniques and means of expression that I can in one way or 
other assimilate without a stylistic break, and that allow me to take a few steps forward in the 
search for unity underlying musical worlds that are apparently alien to one another (Berio as 
quoted in OSMOND-SMITH, 1985: 107). 

 

Some of Berio’s works that show this interest throughout his career are the following: Tre 
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Canzoni Popolari (1948), Folk Songs (1964), Coro (1974-76), Cries of London (1974), and finally Voci and 

Naturale. These masterpieces are the result of Berio’s utopian dream of creating a unity between folk 

music and western classical music. According to Berio (1990) “there are three conditions which can be 

identified in the act of transcribing, as in translating: (…)the transcriber can identify emotionally with 

the text, the original text can become a pretext for experimentation; or, finally, it can be overwhelmed 

and philologically “abused.” 

He believes that, when these three conditions coexist the transcription becomes a real creative 

and constructive act. Voci, and by extension Naturale, explores the problem of the convergence of these 

three conditions (BERIO, 1990). 

 

2. CONNECTION BETWEEN NATURALE  AND VOCI  

 

Voci (folk songs II) for viola and orchestra was written for violist Aldo Bennici with a dedication 

to Laura and Paolo Martelli. Its premiere was on October 26, 1984 in Basel, Switzerland with Berio 

conducting and Bennici playing the solo viola part (FELICI, 2006:12). To understand where this work 

stands in relation to Berio’s other compositions it is important to consider why he chose that name. 

Voci means “voices” in Italian and refers to the array of expressions found in the folkloric realm. The 

title in parenthesis (folk songs II) recalls Berio’s Folk Songs, a work for voice and orchestra composed 

twenty years earlier. Berio’s search for unity between the diverse contemporary musical expressions and 

the folkloric expression finds a resolution in the solo viola part of Voci. Not only did his friendship 

with Bennici give him strong personal reasons for choosing the viola as the solo instrument, the 

composer also found in the dark and mellow quality of the viola sound an effective and meaningful 

translation of Sicilian folk singing. In the setting of the Folk Songs of 1964, the viola has an important 

role opening the work with a solo marked with the indication: “like a wistful country dance fiddler.” 

The appropriate writing and the tone of the viola provide a successful realization of the country fiddler. 

But it is in Voci that the viola finds a voice even closer to the folk expression, and Berio himself writes 

in the score the names of the actual Sicilian folk songs in the viola part (VEDRASCO, 2006: 52). 

Voci, in contrast to Folk Songs, does not bring the words in to the context but instead uses 

extended techniques in the viola as a means to portray the expression found in the voice. The use of 

quarter-tones to imitate the Sicilian singers, left-hand pizzicato when simultaneously playing with the 

bow to emulate the glottal stop, intense vibrato, and harmonics are some of the means he uses to 

portray this expression. 

According to my interview with Bennici, the great friendship he had with the composer was the 

reason why Berio decided to score Naturale for viola. The concurrence of a dance company from 

Reggio Emilia, called Ater Balletto, commissioning a stage work from Berio, along with his friend’s 
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desire for a work for solo viola, created the impulse for this composition. 

 
Back when he wrote Naturale (this story is very personal but I’ll tell it anyway) I was separating 
from my first wife and there was a heavy financial burden on me. Berio wanted to help me 
and he acted as a true close friend. He thought of writing this choreography for me, and in 
about six months performing this piece I was able to pay all that I owed. It is a story very 
unimportant but of great reciprocal friendship and great love. Berio wrote it so that I would be 
well (PIERMARTIRI, 2013: 96). 

 

Naturale had its first performance in January 1st, 1985 only a little over two months after Voci 

came out. It took place at the Festival “Taormina Arte” with choreography by Amedeo Amodio, with 

scenery and costumes by Luisa Spinatelli; the dance company was Ater Balletto with Aldo Bennici on 

the viola (VENDRASCO, 2006: 54). 

In order to fulfill the commission of a staged work for the dance company, its creation 

demanded traits that were essential to a choreographic spectacle; he adapted the material with complete 

simplification of the orchestral part adding to it only the percussion, making it more agile and flexible. 

Naturale has a clear structure of sections easily adaptable to the needs of a scenic narration by using 

transition moments between each section. There is much room for interpretation, and the performers 

can pace the flow with much freedom. Berio specified several metronome markings throughout the 

piece, but he compensated for the issues of synchronizing the viola and percussion parts with the 

recorded voice on the compact disc by writing some free repetitions of “ostinato” figures, and 

fermatas. Voci is also built with moments of rest between its sections, leaving the viola the freedom to 

finish phrases or start new material. 

What really strikes the listener as setting the two works apart is the dense and complex 

elaboration of the orchestra timbres in Voci. Berio developed the material with his sophisticated avant-

garde writing to create a large-scale work, as Bennici describes: 

 

Consider that when you will play Voci with an orchestra, it is a different language even if the 
material is the same. That piece is a great orchestration manual. In other words, it is a very 
complex orchestration using magically very few elements that expand becoming a score with 
two orchestras. These two ensembles are eight meters apart and at the same time create these 
dissonances that play a game of call. If you analyze well, you’ll see that the material is very 
limited but intertwined, a real model of how you build a score (PIERMARTIRI, 2013: 102). 

 

Naturale is in fact a derivation of Voci, with almost all the material coming from the earlier work. 

Entire songs in the viola part are transferred to the new score and set in a different order with nothing 

but minor adjustments. For Naturale instead, Berio decided to have a different sound concept. Between 

the folk songs he interspersed seven recordings of street vendor cries, sung by Peppino Celano of 

Palermo Italy. Berio recorded them himself when he met Celano in 1968. This is how Berio describes 

Celano: 
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He was a remarkable story-teller – he could tell tales for days on end, sometimes sang, and he 
spoke in a rhythmical manner marking the beat with his feet. He even had a sword and beat 
the rhythm with it. He had an astonishing singing technique which enabled him to sing all the 
abbagnate. That is what the cries of Sicilian street vendors are called…Celano introduced me to 
these tunes and I recorded them on tape (Berio as quoted in OSMOND-SMITH, 1985: 149). 

 

In Naturale, Celano’s singing is raw and poignant; it grabs the listeners’ attention early on, as the 

first street vendor cry of Celano comes about one minute into the work. The singer’s melody is mostly 

in step-wise motion, with quarter-tones variation in pitch (as if going out-of-tune). At times he uses 

glissandi, spoken words, and throughout sings with an intense projection of the voice using no vibrato, 

which is typical of Sicilian folk singing. These are characteristics that Berio utilizes to build the viola’s 

sonority and discourse, as if “imitating” this way of singing. This new element in the score of the street 

vendor cries produces not only a strong impact in the audience but also on the harmonic structure of 

the work. It generates completely new material not found in Voci. That is accomplished by the 

elaboration on the pitches sung by the voice in those seven recordings. 

 

3. THE SOURCE OF THE SONGS USED BY BERIO 

 

Around the second half of the nineteenth century, in the heart of the Romantic Era, an interest 

in documenting folk manifestations started in many countries of Europe which before then had been 

neglected. That interest was the first sparkle to what became today’s ethnomusicology, although in Italy 

that discipline was not consolidated until the mid-twentieth century.  In Sicily, the first prominent 

figures in this field were Giuseppe Pitrè5, Corrado Ferrara and Alberto Favara. For this study the focus 

will be on the work done by Favara.  

According to Felici (2006) and also Vendrasco (2006), his anthology called Corpus di Musiche 

Popolari Siciliane (Corpus of Sicilian Popular Music) (1957), is the most important source Berio used to 

find Sicilian folk songs for his compositions. This is a monumental collection of more than a thousand 

songs, narrated stories, procession chants, lullabies, drum and church-bell calls among other 

expressions. Alberto Favara (1863-1923), a Sicilian composer and scholar, was also a serious folksong 

collector who engaged in fieldwork, transcribing ethnic music between 1898 and 1923, the year of his 

death. According to Ottavio Tiby (1957: 5) he was among one of the first to pose the problem of 

“objective documentation” when collecting material from definite groups (farmers, seamen, herdsmen); 

                                                
5 Giuseppe Pitrè (1841-1916), a great Italian folklorist also a medical doctor, professor, and senator.  Pitrè was exceptional 
in his work as a folklorist. He was the first scholar to study and collect systematically Sicilian folk tales, legends, songs, and 
customs between 1871 and 1913; he compiled a collection of Sicilian oral culture in impressive twenty-five volumes called 
Biblioteca delle Tradizioni Popolari Siciliane, first published in 1870. 
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in other words, he would only select songs which he felt were from traditional roots, discarding those 

based in external models.  

The discernment of what really comes from the core of a specific culture is a controversial issue. 

External influences are a normal development to all folk manifestations, making it impossible to track 

far back in the past. Favara set new research procedures, under the climate of positivism, attempting to 

find the true expression of Sicilian folk music. In addition to being objective in his documentation, 

what makes his work distinct from other collections of the time is that Favara is true to the source. In a 

note he writes: “I reproduce the songs the way I found them, striving to write them exactly the way 

they were presented to me, without stylizing it” (Favara as quoted by TIBY, 1957: 5, translation by the 

author). 

It is interesting to notice in the preface of the edition that Favara started his research eight years 

before Bartók and Kodály were transcribing and collecting Hungarian music. For many years they did 

not know of each other’s work and yet they had identical conditions of work and the same ideal to 

penetrate the spirit of folk music (TIBY, 1957: XIII-XIV) For the ethnomusicologists of today Corpus 

di Musiche Popolari Siciliane is “… a confirmation of an ethnic foundation of Italian music, 

different…from the character of Italian classical music and decidedly different than the altered and 

adulterated picture which some of the music collectors of the l800s had attributed to 

it.”(CARPITELLA, 1974: 89). 

Favara never saw the publication of his complete work, which happened in 1957. After he died in 

1923, Tiby6 organized and edited all the 1090 songs and musical samples. Favara, to create attention 

and interest to this music heritage, had actually published two smaller anthologies of songs arranged 

with piano accompaniment named Canti della Terra e del Mare di Sicilia, the first in 1907 (25 songs), and 

later in 1921 (20 songs). Both were published by the known Italian publishing house Ricordi. These 

first publications were followed by two posthumous volumes that were edited by Tiby, and published 

later in 1954 (30 songs) and 1959 (15 songs). By harmonizing these folk melodies Favara himself added 

his own external influence on them. Berio comments about these harmonizations made by Favara 

saying that at times they are arbitrary, but made by a musician with a sensitive ear (OSMOND-SMITH, 

1985: 149-150).  

But it is in Corpus that the monumental work of the scholar is consolidated. Corpus was published 

in two volumes, the first and smaller one is an introductory study written by Tiby explaining the 

organization and the attempt to classify the material collected by Favara. The second volume comprises 

the actual transcriptions Favara collected in the field. According to Tiby, the typical Sicilian folk song is 
                                                
6 Ottavio Tiby (1891-1955) Italian ethnomusicologist was one of the pioneers of the scholarly study of Sicilian folk music as 

well as Alberto Favara´s son-in law. 
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based on the modal sensation instead of the tonal. That is the most important element in this music. 

The modal song is usually associated with a melody of serene calm and minor tonalities, which in fact, 

is generally the distinctiveness of the Sicilian folk song.  

Of the 703 songs in the first part of Corpus, 508 are modal, subdividing them into 335 Doric, 145 

Lydian, 23 Phrygian and 5 Mixolydian. The other 203 are mostly tonal or are difficult to define due to 

incompleteness. Tiby thinks that it is possible to observe the profound intimate analogies between the 

Greek poetic musical art and the Sicilian folk song. In a way, the interior of the island became less 

affected by the different invasions and its soul retained the musical forms of the culture that first 

colonized it. He found no proof that Sicilian folk music comes directly from the Greek culture; there 

are just not enough samples of that ancient music to make that a statement, but what they certainly 

have in common is the modality. 

In fact, Paul Collaer, in reviewing the findings of Tiby, noted that the modality of Sicilian and 

Mediterranean ethnic music is not a “descendant” from the classical Greek musical theories, “but is a 

basis of musical expression, pre-Hellenic and verifiable in diverse and distant civilizations and cultural 

areas.” (CARPITELLA, 1974: 93). Collaer’s observations of traits found in Sicilian music free the 

critical analysis from its “learned prejudices by establishing historical precision and freeing studies 

from literary provincialism.” (CARPITELLA, 1974: 93).  Literary provincialism was the general thought 

before serious ethnomusicology practice was established in Italy in the twentieth century. 

Tiby mentions that it is common to find altered intervals in many Sicilian folk songs; they were 

added with the passing of ages and cultural influences or even modern innovations. He gives us the 

example of the augmented second, which was probably added by the influence of the Arab mode asbein, 

or Byzantine hymns of the II mode. This interval was incorporated and became a common melisma in 

the island songs, bringing with it a Mid-Eastern flavor (TIBY, 1957: 32). 

 

 
Figure 1: Corpus di Musiche Popolari Siciliane, Lyrical Song n. 92 

 

According to Carpitella, there are two styles of Italian folk music, the ancient and the modern, 

and the division between them is clear. The modern style is the one that evolved influenced by the 

growth of European art music, starting to use major and minor tonalities and harmonic 

accompaniment that in turn influenced its melodies. The ancient style, in turn, remained with the traits 
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of the medieval and renaissance period, using church modes and short scales up to five tones 

(CARPITELLA, 1960: 137). This style is generally found in the mountains of south and central Italy, 

and the islands of Sardinia and Sicily. These places are generally less developed than the north of the 

country. To investigate the state of folk music across Italy, Carpitella and American ethnomusicologist 

Alan Lomax went for an eight-month exploratory field trip in 1954 that resulted in many findings. 

 
It is also necessary to consider the fact that during the period 1952-1954, the situation, 
particularly in southern Italy and on the Italian islands, was still quite favorable for the 
conservation of traditional heritage, while from 1954 on, the processes of urbanization, of 
emigration, both internal and external, have created many lacerations in the tradition 
(CARPITELLA, 1974: 87). 

 

Carpitella’s study found a relation between the use of the ancient style and the fact that these 

places have not developed and modernized at the same pace as the rest of the country in the twentieth 

century. In fact, because Sicily is geographically distant from most European countries, its folk culture 

was not influenced as much as the northern part of Italy. Perhaps the powerful presence of ancient 

style in Sicilian folk music is one of the reasons that lead Berio to mention “…I hope to contribute to 

bring out a deeper interest in Sicilian folk music, that, along with the Sardinian it is surely the richest, 

the most complex and incandescent of our Mediterranean culture.”7 

 

4. THE SICILIAN FOLK SONGS USED IN NATURALE  

 

There are some common elements that characterize the music-making in Southern Italy; some of 

these features are: predominance of solo song, melody oriented (as opposed to harmony oriented), a 

tense high-pitched voice singing style, frequent melismas, a modal system, predominance of eleven-

syllable textual meter, and freedom of rhythms. The Sicilian creates his music spontaneously and 

instinctively.  Usually, the process of combining melody and text is not planned out, as described by 

Nino Pirrotta: 

 

…the relationship between the verbal and musical text and the processes of production and 
performance… is based on creative actions that make an impromptu union of text and music, 
using a ‘way of singing’ specific to a social group or geographical zone, or both, whose 
realization is based on principles shared by the whole community (PIRROTTA). 

 

This “way of singing” is improvisatory and can be applied to a wide variety of texts, not specific 

to a single song genre. Tiby (1957) explains in his introductory study of Corpus, that he was faced with a 

problem when he set out to classify and organize the folk song repertoire collected by Favara. In most 

                                                
7 Luciano Berio, composer’s note on Naturale, http://www.lucianoberio.org/en/node/1396 
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of the songs, there is no clear division of purpose between text and melody. Because of this “way of 

singing,” it is possible to find the same melodies, or its variants, with texts of love or texts of disdain 

and threat.  He consulted Pitrè’s collection and realized the division of the songs was according to the 

content of the text, for example: beauty of woman, desire, hope, etc. That division presents a problem 

when you consider that, because of the freedom from the “forms,” the same melodies and some 

variants were applied to completely different poetic texts. Having that in mind, his decision was to 

create a large and most important category called “Lyrical Songs,” which in fact considers the poetic 

content independent from the melodic structure. Other classifications found in Corpus are: Stories, 

Lullabies, Repiti, Songs of the Sea, Religious Songs, Games and Nursery Rhymes, Dancing Songs, 

Instrumental Music, Abbanniatine, Drum Calls and Other Musical Means. 

Berio had both Corpus and Favara´s arrangement with piano part of the songs (Canti) at hand for 

composing Voci and Naturale. He used them at different times: certainly, he used Corpus for the 

instrumental dances, and abbagnatas, which are not included in the harmonized edition. Of the 

seventeen songs he used in Voci, only twelve were transferred to Naturale. He chose a wide variety of 

songs to elaborate his portrayal of Sicilian folk music. 

 

Lyrical Songs 
A la Marsalisa (Voci only) 

A la Muntagnisa (Identified by the author) 

Nota di Monte Erice (Voci only) 
  

Songs of the Sea 

A la Sciacchitana (two, very similar to one another) 

Canto dei Pescatori di Corallo 

Cialoma quando s’issa la vela (Voci only) 
  

Working Songs (land) Tunazione de li Catitari 
  

Religious Songs 
Ladata from Riesi 

Lamintanzi from Caltanissetta (Voci only) 
  

Repitu Chiantu (Identified by the author) 
  

Instrumental Songs 
La Scala  
LuViddanu 

  

Ninna Nanna 
Ninna Nanna from Petralia Soprana 

 Ninna Nanna from Carini 
  

Dancing Song 
Tubbiana 

Ballettu di ciaramedda (Voci only) 
  

Abbagnata Persichi 
  

Table 1 – Sicilian folk songs used in Naturale and Voci 
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Along with the songs in the table above, the seven voice recordings used in Naturale’s score are 

abbagnatas, as Berio (1990) himself described: 

 

The original texts used in Naturale are Sicilian songs commented by the voice of Celano, maybe 
the last true Sicilian storyteller, whom I had the privilege and luck to meet (and record) in 
Palermo in the summer of 1968… Celano’s voice inserts itself in the viola’s instrumental path 
singing abbagnatas (street vendor cries) of rare intensity. 

 

This traditional form of expression is named in different ways: in Corpus they are classified as 

abbanniatine8, and it is also common to see abbanniata. These particular cries of street vendors are typical 

from Palermo, Sicily’s capital, but also found in other localities as well. They can also be considered 

songs, usually with short melodies, very imaginative, and full of metaphors. The rhythmic division of 

these cries is absolutely free; it is subject only to the accents of the words and phrases. Usually the 

metric consists of two short phrases, but there are some rare examples that are longer, using ABA or 

ABAB forms. They are used to call the attention of the customer and sometimes to spread news, but 

with modern times, during the twentieth century, they started to lose ground to advertising and big 

stores. Sadly, nowadays the abbagnata have become a series of “short shouts” without much musical 

content. It is rare these days to hear even one abbagnata with the many flourishes and artistry as a 

century ago. 

Here, in one example from a strawberry vendor found in Corpus, (TIBY 1957: 7) calls attention 

to the softness of this melody: “Happy is the Land in which the artistry of its humble son, knows how 

to express so sweetly, in order to make a living.”9 

 

Figure 2: Corpus di Musiche Popolari Siciliane, Abbagnata. 

 

Some of the street markets in Palermo have been active for centuries. Among them, the most 

famous are: Vucciria (which means confusion), Ballaro and Lattarini. The street markets are usually 

crowded with people, especially because the streets of the Palermo are narrow, so in order to call 

attention the vendor sings, praising his product. This way, following the sound through the crowd, the 

customer has an idea in which direction to go for the vendor he or she is looking for (i.e.,olives, fish, 

                                                
8 I could not find an official way of writing this name in any Italian dictionary, so for this study, I am going to keep it as 
Berio uses, which is abbagnata. 
9 Translated by the author 
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meat and so on). As Pitrè said: “Some of these abbanniatore’s voices are hard to understand. These 

abbanniatas are like riddles with their double meanings, nicknames, poetic and figurative expressions 

and truncated words” (as quoted in TIBY, 1957: 96). 

In the seven abbagnatas used for Naturale, Berio did not seem to have developed on the meaning 

of their words, although it is still interesting to find amusement in many of those aphorisms. Some use 

metaphors, like: “Berries recreate your heart and at this time (of the day) refresh you.” Others have 

jokes or double entendre as he says: “you are sweet now,” (as in, you ate the blueberries and became 

sweet). Sometimes they use aphorisms: “There is no table without a plate of olives.”10 

 

5. THE TWO SONGS 

 

One of the results of this research was the unveiling of two songs that Berio used from Corpus 

but did not mention in the score or in any later document, neither in Vendrasco´s article. This was 

possible by crossing the bibliographic information gathered with clues from my interview with Aldo 

Bennici, violist and personal friend with Berio. These two songs appear one after the other at the 

rehearsal letter K. This section is the dramatic center of the entire work, where death definitely makes 

its presence. The range of the expression pallet goes from the mournful and inconsolable to the 

weeping and suffering. It is the section with most fortissimo markings in the piece and perhaps the 

longest one; therefore, it can be divided in two parts. There is no indication in the score about any folk 

song source for this section’s first and second parts. By following clues in Bennici’s interview, I found 

in Corpus, the song which inspired Berio’s elaboration on this section’s first part. 

 

Yes, indeed, they are called repitu, they are mournful expressions. …this motive has a tragic 
meaning, and there is no indication of it in the score. In Sicily, like in ancient Greece, up until 
the beginning of the twentieth century, they used to have the prefiche11. The prefiche were women 
who cried for a fee at funerals. For example, this is a song they would often sing: fiiiiigliu (son), 
figliu meu (my son) garofano mio (my flower). [Bennici sang several times two notes, matching the 
two syllables of figliu, with a falling interval of 4th and also 3rd, the first note was fading away 
and there was almost no energy in the breath when the second note was sung]. After this the 
prefiche began to cry, then all the commotion would start. That’s how you do this motive. It 
represents death. You will find this figure later on in the score; he uses it in another way, as a 
lament (PIERMARTIRI, 2013: 102). 

 

The mournful songs of the Corpus were therefore compared intervalically with the first part of 

section K. This led to the identification of the first song as Chiantu  (n.569), a mourning song (repitu) 

which Favara transcribed from the singing of Antonina Vario from the town of Erice, also known as 

                                                
10 Author´s translation 
11 Prefiche is also mentioned and explained by Salomone-Marino in Customs and Habits of the Sicilian Peasants (Rutherford: 
Fairleigh Dickinson University Press, 1981) p. 208. 
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“goldfinch”, born in 1826. 

 

 
Figure 3: Corpus di Musiche Popolari Siciliane, n.569, Chiantu. 

 

The title of the song, Chiantu, meaning “cry,” is already evocative of its content. At the top of the 

song there is an indication, “Cu cori attiratu,” which means “with a broken heart, in pieces,” setting the 

emotional state on how this is sung. Here is the translation of the compelling text: 

 

Son, breath of mine! Son, my carnation! 
How did you leave me, breath of mine! 
How am I going to do, breath of mine! 
Breath of mine, breath of mine, breath of mine! 
Breath of mine, oh breath of mine! Breath of mine, oh breath of mine!12  

 

                                                
12 Author´s translation 
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At the fourth system the emotional state changes where it reads, “Comu fussi chi calma,” indicating 

to sings as someone that is calming down. But that state does not last long. The last system is the 

dramatic peak of this song, with the indication “Aisa di novu” the singer indicates to raise the voice 

again. Reaching the highest pitches in the song, this last line it is supposed to be sung with heart-

rending cries!13 

In the note at the bottom of the song’s page, Favara transcribes the singer’s moving testimony: 

“The use of weeping still exists. The heart vents, crying also the brain. How can you not raise your 

voice? It is the actual urge from nature that moves it. Funeral music was created after a woman's 

weeping.”14 

Perhaps in this vivid description of how these mothers and women live this heartbreaking 

moment, we can find the inspiration behind this work. The name Naturale could have been chosen to 

illustrate the “actual urge from nature” that moves the folk expressions in this work. 

Through an intervallic comparison it is possible to conclude that Chiantu and the first part of 

Section K are directly related (see 3rd and 4th systems of Naturale´s page 9 at figure 4). Berio elaborates 

on the song’s intervals (mostly in F minor) and intertwines it with figures, some of them quoting 

elements from his previous works. He uses left-hand pizzicato (from Naturale’s Section O), pizzicato 

bariolage, two finger pizzicatos, four string tremolos (from Sequenza VI), and repeated notes (from 

Sequenza VIII). 

 

Figure 4: Berio’s Transcription of Chiantu (BERIO, 1985: 9) 

 

Note how the song’s second system starts at the fortissimo, and the pizzicato effects that precede 

it, provide a poignant mood. The percussion contributes to that effect by playing eight notes on the 

rototoms with wood mallets. 

                                                
13 The indication “Grida strazianti” is in Italian and probably from Favara. The three previous ones are in Sicilian; I believe 
they are from Antonina Vario, the singer. 
14 Author´s translation 
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In Naturale the very first note in this section is a F#, different from Voci and the original song 

that start with F.  Two explanations are viable for the disparity in this important note in the scheme. It 

is either because of a misprint (which a fair amount is found in the piece), or Berio wanted it that way 

to match the key of the preceding recording of the abbagnata, which in this case was in D major. 

In Chiantu’s fourth system there is an important motive that will permeate Naturale until the end 

(Ab-Ab-F, repeated three times). I am labeling it the “mourning motive” after Bennici’s comment: 

 

There’s always this kind of declamation, as in ancient Greece, these women stay around the 
coffin and say: “You were so beautiful!” Realize that when you die you are always remembered 
as a better person than what you are. They could also say: “You that smelled like carnations, 
you had a mouth like this or like that.” Then, it could get excited and become more intimate 
“you were so good that…” there were no limits. And in all, there is always what mothers say: 
“ciatu meu” my breath, “core meu” my heart…In this rhythm there are two notes and the pain 
of humanity (PIERMARTIRI, 2013: 103). 

 

Berio did not develop it much in Voci, but in Naturale it becomes a connecting motive, almost like 

a leitmotif. It appears several times in the first part of this section, also before and during the last of the 

seven recordings of abbagnata, and as an interruption of the final and last song, Ninna Nanna di Carini. 

 

 
Figure 5: Mourning Motive (BERIO, 1985: 9) 

 

Bennici was very emphatic when talking about these notes: “Never play them separate and 

placed. Remember we are talking about a (deceased) son, play it without hope and strength.” 

 

 Figure 6: Section K Second Part (BERIO: 1985, 10) 

 

Continuing, after the first song there is a brief bridge in which the viola plays double-stops with 

the open G string, preparing for the second part of this section. The percussion returns after a brief 

tacet, this time playing a written-out part with 16th notes in accelerando, adding a sense of instability to 

the ambiance. At this point the viola starts the second thematic zone in this section: a long passage in 

pizzicato in a Baroque -like bariolage with the open A string. This passage reminds Bach’s Chaconne 
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from his Partita II, which in its turn inspired Berio to compose his Sequenza VIII for violin. 

The pitch center here is D, and it seems to be in Aeolian mode with some altered intervals (more 

specifically, raised 7th and lowered 9th). These intervals bring a Middle-eastern flavor to the melody, 

enhancing its expressivity. This is, in fact, another folk song, according to Bennici: “Here (pizzicato 

sequence before L), it is a simple thing, as well. It is another version of a simple song, also an abbagnata, 

of one that sells” (PIERMARTIRI, 2013: 104). This unknown abbagnata was not found among those 

present in Corpus, although it is possible to find several lyrical songs that are built with the same 

intervals and have similar phrase shape. The song that resembles it the most is A la Muntagnisa, Corpus 

n. 38. The key is in E, one step above from the melody in Naturale. 

 

Figure 7: Corpus di Musiche Popolari Siciliane n. 38, A La Muntagnisa 

 

Other songs in Corpus with similar traits are numbers: 34, 40, 41, 54, 210, 213, 355, and the 

abbagnatas number 881 and 900. There should not be exclude the hypothesis of Berio adapting these 

intervals to create a line that would better suit his intents. Once this pizzicato melody arrives to its end, 

a confirmation of the pitch center D is heard in the continuous repetition of D and A open strings. 

One last pizzicato chord in sforzandissimo defines the end of the section. The next sound to be heard is 

Celano’s crude voice in the recording. 

Berio also elaborated on elements he extracted from these songs, and has the viola play it as if 

“commenting” the actual story. These comments are mostly atonal, rhythmically irregular, and at times 

abrupt and violent. They create a duality with the simplicity of the songs that can also be seen as ancient 

versus modern. He comments about his search to unify these two musical worlds: 

 

I’m not a ethnomusicologist, just a pragmatic egoist: so I tend to be interested only in those 
folk techniques and means of expression that I can in one way or other assimilate without a 
stylistic break, and that allow me to make a few steps forward in the search for a unity 
underlying musical worlds that are apparently alien to one another (Berio as quoted in 
OSMOND-SMITH, 1985: 106). 
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He did not allow a stylistic break to happen in this story told by the viola. The only song that was 

actually manipulated to an extreme was Chiantu, in Section K. It was so much inserted into Berio’s own 

material that previous researchers were not able to identify it. Thanks to clues in Bennici’s interview, 

this song is coming to light. This intense and extreme cry of a woman is so powerful that we can 

suppose her testimony (“How can you not raise your voice? It is the actual urge from nature that 

moves it.”)15 might have had an influence in Berio’s choosing the name Naturale. This testimony is the 

only place in this entire study that the word nature (or natural) has appeared. The “urge from nature” 

mentioned above may represent the vital energy behind the expression of folk music, and this is what 

attracts and inspires Berio to use this music. In bringing into being this powerful composition of folk 

music within the greater complexities of an art music setting, he was certainly successful in creating a 

deeply moving and personal piece, which will mean something slightly different to everyone who has 

the good fortune to study and play this work. 
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Resumo: Este texto apresenta um estudo comparativo entre três álbuns do compositor canadense John 

Oswald ─ Plunderphonic (1989), Plexure (1993) e Grayfolded (1994-95) ─ com base em sua ideia de 

plunderphonics. Utilizando como mote noções do teatro épico brechtiano, além das concepções de formas 

narrativas em geral, busca-se mostrar como os plunderfones são concebidos em cada álbum. Por fim, é 

feita uma reflexão sobre a relação familiaridade e transformação no plunderphonics paralelamente à de forma e 

conteúdo no teatro épico.  

 

Palavras-chave: Plunderphonics; John Oswald; teatro épico; Bertold Brecht; formas narrativas. 

 

Abstract: This paper presents a comparative study between three albums by Canadian composer John 

Oswald ─ Plunderphonic (1989), Plexure (1993) and Grayfolded (1994-95) ─ based on his idea of 

plunderphonics. From the Brechtian epic theater and the conceptions of narrative forms in general, it is 

sought to show how the plunderphones are conceived in each album. Finally, a reflection is made on the 

relation between familiarity and transformation in plunderphonics in parallel to that between form and content 

in the epic theater. 

 

Keywords: Plunderphonics; John Oswald; epic theater; Bertold Brecht; narrative forms.  
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 tema desta pesquisa surgiu a partir do contato direto com obras e artistas que trabalham 

com o ruído e colagem musical nas quais, de maneira geral, estão inseridas no cenário da 

música experimental. Mais especificamente, aqui abordamos uma vertente que radicaliza a 

noção de colagem musical, a saber, o plunderphonics. Em relação a este, nos concentramos na obra do 

compositor canadense John Oswald, assim trazemos algumas noções iniciais com base no próprio 

significado de plunderphonics, termo criado por Oswald, além de detalhes em relação aos antecedentes da 

prática. A partir disso abordamos três álbuns do compositor canadense, a saber: Plunderphonic (1989), 

Plexure (1993) e Grayfolded (1994-95). As análises destacam as especificidades da utilização dos 

plunderfones3 em cada um dos álbuns. Fechamos o tema refletindo sobre a relação entre familiaridade e 

transformação no plunderphonics, a partir do que acontece nas peças apresentadas. 

A escolha da metodologia, na qual as obras são tradadas como narrativas, surgiu da necessidade de 

lidar com abordagens musicais cujos valores discretos, suas unidades específicas, são fortemente variáveis 

ou imprecisas. A Morfologia da Obra Aberta (COSTA, 2016), de certa maneira, já ia de encontro a tais 

questões. Além disso, alguns dos nossos trabalhos audiovisuais nos fez despertar para teorias 

pertencentes a outras áreas das artes: literatura, teatro e cinema, neste sentido encontramos a teoria do 

teatro épico brechtiano. 

Entendemos que o teatro épico reavaliou a própria ideia de narratividade incorporando elementos 

que renovariam talvez a noção de espetáculo de maneira geral, encarando as demandas de um público 

que passou a ter uma nova relação com a arte, principalmente no que se refere a mediação tecnológica, 

portanto, vimos que poderíamos trazer alguns conceitos de tal estética teatral para dentro da música, 

neste caso, do plunderphonics. Assim como diferentes estéticas do teatro, da literatura, do cinema, da TV e 

internet (seriado), o plunderphonics poderia ser encarado como algo que tem esse espírito brechtiano de 

cotidianidade, de crônica literária-jornalística. A partir disso, avaliamos como são concebidos certos 

procedimentos formais e de conteúdo no teatro épico equiparando-os ou usando-os como paradigma 

para pensarmos os procedimentos formais e de conteúdo (material) no plunderphonics. 

 

1. O teatro épico 

 

Assim, nossa maneira de pensar alguns dos procedimentos característicos do plunderphonics diz 

respeito a determinados conceitos e pressupostos teóricos extraídos da concepção de teatro épico do 

dramaturgo e poeta alemão Bertold Brecht, a saber: sua noção de forma épica; a ideia de distanciamento (ou 

                                            
3 Aqui é importante entender a diferença entre os termos plunderphonics e plunderfone. O primeiro seria a prática musical 
enquanto o segundo significaria o fonograma usado como colagem, citação sonora, sample.   

O 
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estranhamento); e principalmente como ele entende forma e conteúdo. Várias analogias que surgem durante 

o texto são condessadas em tal binômio ou relacionadas aos outros termos enunciados.  

A noção de teatro épico diz respeito a uma concepção teatral desenvolvida pelos dramaturgos 

germânicos Erwin Piscator e Bertold Brecht. Nesta acepção, o termo épico não se liga à epopeia (poema 

heroico), significado que comumente lhe é atribuído. O termo épico quer dizer narrativo, que por sua vez 

também é encarado de outro modo em tal estética teatral, neste sentido, narrativo se refere ao proceder 

técnico, cênico, que pressupõe a presença de um narrador, portanto pode ser considerado um gênero 

literário assim como o romance, a novela, o conto, e mesmo a epopeia etc. (Cf. ROSENFELD, 2012, p. 

345–349)4. A abertura e a descontinuidade são traços que marcam tal concepção teatral, rompendo com 

o que se entende por “unidades de ação, tempo e lugar”. É interessante como a estrutura das ações é 

composta, de modo em que não tenham ligação causal, prevalecendo a construção episódica e por isso 

o papel do narrador se torna necessário, cabendo-lhe a função de costurar episódios aparentemente 

desconexos no tempo e no espaço: “Sua pretensão é apresentar uma ‘fatia’ da realidade; não uma pequena 

totalidade em si, mas uma parcela ‘real’ de uma realidade parcelada”. (ROSENFELD, 2012, p. 528–529) 

O filósofo alemão Walter Benjamin (1987, p. 78–90), que tinha Brecht como uma de suas 

referências, também analisou o conceito de teatro épico. Em uma passagem de seu estudo, Benjamin 

encadeia uma série de elementos, do palco ao ator, que mostram como funcionava tal construção teatral. 

O público seria uma assembleia para o palco, o texto um roteiro reformulável, os atores tomariam 

posições diante das teses do diretor, e o diretor agora dispunha de não de um “artista mímico” mas de 

um funcionário inventor. 

O poema épico é marcado pelo caráter autônomo de cada capítulo não se detendo em desenvolver 

uma estrutura lógica, concentrando assim na fruição do episódio escolhido pelo narrador. Trazendo essa 

lógica ao âmbito musical, a forma épica estaria relacionada a um tipo de construção descontínua e ao mesmo 

tempo sequencial, enfatizando as rupturas entre as partes independentes da composição: “para o teatro 

épico a interrupção da ação está no primeiro plano”(BENJAMIN, 1987, p. 80). Benjamin ainda afirmaria 

que a forma do teatro épico imitava as “formas técnicas” do rádio e do cinema, que na época5 ainda 

estavam em fase inicial.  Para o filósofo, o caráter episódico do teatro épico foi influenciado pela forma 

em que as partes (capítulos) no cinema eram pensadas, de maneira a não terem relação forte com 

ocorrências antecedentes, conservando a singularidade de cada episódio, visto que os espectadores 

poderiam chegar à sala a qualquer momento. Mais ainda, o teatro épico representaria, no palco, o controle 

do ouvinte sobre o rádio, a narrativa que se gera em consequência do ligar e desligar do aparelho: daí a 

                                            
4 O texto referenciado foi consultado em uma versão e-book, portanto sempre que houver uma referência a Rosenfeld, os 
números de páginas dirão respeito, na verdade, as posições no e-book.  
5 O texto é de 1931. 
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necessidade de se construir formas fragmentadas para o meio radiofônico, de curta duração e de 

expressão direta. (idem, p. 83) 

Uma das proposições do teatro épico seria servir de oposição ao drama clássico, que Brecht 

rejeitava por considerar que este proporia o homem numa situação trágica, resignado a um destino 

imutável. A forma dramática se aproximaria de uma organização estrutural fortemente direcional, contínua. 

O drama evolui a partir de fatos conectados numa relação de causa e efeito, e que muitas vezes é 

composto por personagens ou temas (no caso da música) em conflito, estando estes, normalmente, 

encerrados em uma trama fatalista rumo a um momento culminante de infelicidade catártica. Sobre o 

épico e o dramático afirma Schiller: “ [...] o dramaturgo vive sob a categoria da causalidade, o autor épico 

sob a da substancialidade; no drama, cada momento deve ser causa do seguinte; na obra épica, cada 

momento tem seus direitos próprios [...] ” . (Schiller apud ROSENFELD, 2012, p. 1119–1127) 

O gênero lírico, por sua vez, diria respeito a expressão mais direta, confessional, sem possíveis 

obrigações formais rígidas. Na música, o associaríamos a um grau de liberdade ou abertura de que 

dispõem certas propostas performáticas. O compositor alemão Karlheinz Stockhausen propõe 

igualmente suas noções de forma dramática, épica e lírica. Segundo ele, enquanto a forma dramática está 

ligada a noção de desenvolvimento e a épica a ideia de sequência, a forma lírica, por sua vez, seria aquela 

em que o “processo de formação é instantâneo”. O compositor relaciona a forma lírica a uma outra 

concepção: a de forma momento, na qual busca dar ênfase ao presente, ao instante, possibilitando um certa 

abertura aos intérpretes num contexto mais estrito; ao mesmo tempo em que a partitura estabelece 

estruturas móveis num plano maior (macro), havendo a possibilidade de se reagruparem de maneira 

diferente a cada performance, à exemplo da sua obra Momente (1962). (Cf. STOCKHAUSEN; 

MACOINE, 2009, p. 58–71) 

O teatro épico também é pensado como algo que possibilita a reflexão; deveria ser didático e 

renunciar à ilusão, o “impacto mágico do teatro tradicional”, todavia, sem perder a sensibilidade: 

 
É evidente, contudo, que Brecht não se dirige contra a emoção, como erradamente se afirma 
muitas vezes. Nenhum homem de teatro jamais chegaria a uma concepção tão absurda. O que 
importa é não permanecer na mera efusão irracional, é elevar a emoção ao raciocínio, canalizá-
la num sentido inteligente, lúcido. (ROSENFELD, 2012, p. 408–410) 

 

Para evitar tal ilusão, Brecht elaborou procedimentos que buscavam forjar, entre o espectador e a 

cena, o que se entende por distanciamento ou estranhamento como rupturas na estrutura das peças, o 

uso da ironia e da paródia, além de outros recursos de linguagem de modo a tornar estranha uma situação 

habitual, para que o olhar do espectador se subverta àquela situação e passe a questioná-la. Tal 

questionamento diz respeito aos hábitos humanos conservados nas relações sociais, principalmente no 

que se refere ao modo de produção capitalista, que deveriam ser enfrentados e transformados 
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(ROSENFELD, 2012, p. 1232–2015). Eram incorporados na linguagem do teatro épico, por exemplo, 

jargões e gírias populares típicos das metrópoles daquela época, inspirados em ambientes como os da 

bolsa de valores, dos esportes etc. (idem, p. 737). 

No entanto, a concepção brechtiana não se liga ao realismo nem ao naturalismo, havendo ainda no 

teatro épico elementos de estetização: 

 
A arte é capaz de representar a fealdade do feio de forma bela, a vileza do vil de forma nobre; 
pois os artistas são também capazes de representar o desgracioso de forma graciosa e a fraqueza 
de forma vigorosa… O teatro dispõe do colorido delicado, da composição agradável e 
significativa, do gesto original com uma palavra do estilo; o teatro possui o humor, a fantasia, a 
sabedoria, para dominar a fealdade.(Brecht apud ROSENFELD, 2012, p. 1255–1259) 

 

Os atores da Berlim Emsemble, companhia teatral dirigida por Brecht, ensaiavam recitando seus 

papéis na terceira pessoa e no tempo pretérito, como se narrassem seus próprios personagem para assim 

produzir o distanciamento desejado: 
 

O ator de Lauffer, por exemplo, dirigindo-se à atriz de Lisa, diz: “Lauffer pediu-lhe que se 
sentasse ao lado dele; depois, levantando-se, perguntou-lhe quem costumava arranjar-lhe os 
cabelos quando ia à igreja […] (O Preceptor, adaptação da peça de Lenz)”.(ROSENFELD, 2012, 
p. 1249–1251) 

 

Ainda neste sentido, afirma Rosenfeld: “Mesmo representando um possesso, não deve parecer 

possesso; senão, como pode o espectador descobrir o que é que possui o possesso? ” (idem, p. 1242-

1243) A maneira de representar dos atores refletia a consciência entre forma e conteúdo no contexto 

épico. Na análise de Benjamin (1987, p. 87–88), os atores teriam que se educar estilisticamente para 

suscitar o conhecimento, não só através do conteúdo como também da forma de interpretar: “nos ritmos, 

pausas e ênfases”. Na representação épica existe essa dimensão auto reflexiva do distanciamento em que 

o ator busca expressar um fato ao mesmo tempo em que rompe com ele: 

 
O ator deve mostrar uma coisa, e mostrar a si mesmo. Ele mostra a coisa com naturalidade, na 
medida em que se mostra, e se mostra, na medida em que mostra a coisa. [...] A tarefa maior da 
direção épica é exprimir a relação existente entre a ação de representada e a ação que se dá no 
ato mesmo de representar. (BENJAMIN, 1987, p. 88) 

 

Neste sentido, nos referindo ao eixo estabelecido pelo binômio forma e conteúdo, nos interessa 

essa maneira de expressar, de contar algo (forma) e o que está sendo contado (conteúdo). Questões 

relacionadas à forma e conteúdo são bastante recorrentes em escritos sobre estética, nos quais 

normalmente se busca teorizar sobre as formas narrativas em diferentes gêneros artísticos. Entre autores 

que abordam tais conceitos figuram desde filósofos clássicos como Platão (2000) e Aristóteles (1981) até 

pensadores mais recentes como Theodor W. Adorno (1982) e Gilles Deleuze (2006). Embora saibamos 
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da possibilidade de visões que o tema pode ter e aos contextos que pode remeter, aqui não nos interessa 

fazer uma arqueologia de tal binômio, nosso ponto de partida é a noção de Brecht.  

Para Brecht, de modo geral, forma e conteúdo não poderiam ser dissociados: ambos deveriam 

compreender as demandas atualizadas do mundo. Não seria admissível tratar um novo conteúdo social 

com formas antiquadas; a maneira de expressar uma nova matéria também deveria se renovar. Aqui a 

experimentação formal funcionaria de modo a atualizar as questões mundanas em suas relações 

humanas/sociais para assim expressá-las. Já o filósofo húngaro György Lukács defendia uma proposta 

estética realista concebida a partir de procedimentos clássicos. Brecht, quanto a isso, afirmaria: 

 
Alguns dizem: vocês só modificam a forma, não o conteúdo. Outros têm a sensação: você, ainda 
mais, sacrifica o conteúdo à forma, isto é, à forma convencional. É que muitos ainda não se 
convenceram de que conservar as velhas formas convencionais em face dos imperativos sempre 
renovados do ambiente social em constante mudança é também formalismo. (Brecht apud 
ROSENFELD, 2012, p. 954–957) 

 

Nosso posicionamento metodológico foi o de considerar tal noção como um modo de pensar as 

obras estudadas neste trabalho e assim buscarmos compreender as formas narrativas de tais abordagens, 

trazendo investigações de caráter comparativo relacionadas aos diferentes tipos de abordagens em cada 

álbum, principalmente, no que se refere a utilização dos plunderfones. Entendemos também que outros 

conceitos, atribuídos e/ou utilizados para tais abordagens podem ser relacionados ou especulados através 

de outro binômio, a saber: familiaridade e transformação. Neste sentido, avaliamos: como e em que níveis 

forma e conteúdo se relacionam; se é possível pensar as obras estudada no trabalho desta maneira e como 

entender a relação entre estas propostas artísticas e a realidade empírica. 

 

2. Plunderphonics 

 

Plunderphonics quer dizer, em tradução, “pilhagem sonora”. O termo foi proposto pelo compositor 

canadense John Oswald no seu artigo, Plunderphonics, or Audio Piracy as a Compositional Prerogative. 

(OSWALD, [s.d.]). Oswald (2000, p. 9) define plunderphonics como “a transformação radical de música 

familiar”.6 (Cf. SILVEIRA, 2012, p. 87) O compositor criou uma série de obras a partir da ideia de 

plunderphonics; em seu primeiro EP, Plunderphonics (1988), Oswald transforma gravações (áudios) de Elvis 

Presley, Count Basie, Dolly Parton e Igor Stravinsky. Sobre este espírito de apropriação, comenta 

Iazzetta: 

  

                                            
6 O escritor experimental William S. Burroughs, associado ao movimento beat, inspirou Oswald na concepção dos 
plunderphonics. Em seus livros, o autor sugere experiências sensoriais alcançadas a partir de gravações, cortes e remontagem de 
diferentes materiais sonoros. (IAZZETTA, 2009, p. 144–145) 
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O furto sonoro proposto pela ideia de plunderphonics expõe o caráter descontextualizado das 
músicas contidas nas inúmeras gravações a que temos acesso. Usadas como matéria-prima para 
compor outras músicas, as gravações facilmente convertem-se em elementos novos, ao mesmo 
tempo conectados à sua origem fonográfica, mas também, abertos a adquirir outros significados. 
(IAZZETTA, 2009, p. 146) 

 

Oswald é categórico ao assumir que a familiaridade da fonte sonora (colagem) é uma característica 

fundamental: “um plunderfone é uma citação sonora reconhecível, que usa um som real de algo familiar 

que já foi gravado. [...] a pilhagem tem que ser flagrante [...]”. (OSWALD; IGMA, [s.d.]). Assim, o que 

percebemos, na maioria das peças, é que o critério de reconhecimento da fonte sonora nunca é 

abandonado completamente mesmo quando há utilização de efeitos: “mantém-se aquilo que é essencial 

para que o reconhecimento da música original aconteça”. (SILVA, 2012, p. 36); (Cf. SILVEIRA, 2012, 

p. 88). Afirmaríamos também que no plunderfone deve haver uma forte assinatura autoral, a sinfonia de 

um grande compositor, a voz, a canção de um conhecido cantor pop, o rap do grupo mais influente etc. 

De fato, o plunderphonics é uma prática diretamente ligada à fonografia, ou seja, a gravação sonora. 

Como aponta Cutler (1993, p. 143–144)7, os precedentes mais antigos do plunderphonics remontam a 

utilização do gramofone, ainda na década de 1920, assim como meios trazidos pelo cinema na década de 

1920 e 1930. Porém, o autor considera que os primeiros “sinais claros” do plunderphonics vieram das 

experiências de Pierre Schaeffer com discos de arquivos sonoros utilizados na peça Etude aux tourniquets 

(1948); e das experiências de John Cage, primeiro em Imaginary Landscape No.4 (1951), na qual o 

compositor utiliza 12 rádios para gerar sonoridades aleatórias, e posteriormente em Imaginary Landscape 

No.5 (1955), em que utiliza 42 discos tocados por vários gramofones. Vários outros artistas e seus 

respectivos procedimentos são apontados por Cutler, tais como James Tenney, Frank Zappa e The 

Beatles, além de outros exemplos. (Cf. SILVEIRA, 2012) 

Silveira (2012, p. 35–59), apresenta diversos meios técnicos dos quais esse tipo de prática se utilizou, 

traçando um percurso que vai do gramofone até as técnicas digitais e computacionais mais recentes, 

passando pelo uso da fita magnética, do toca-discos, da fita cassete, dos samplers, etc. Os procedimentos 

básicos mais utilizados no plunderphonics são a transposição (pitch shift), a sobreposição das gravações 

(colagens), a alternância de posição do ponto de leitura do sample ou do disco e os loops. 

O nosso interesse reside nesse caráter radical que o plundephonics manifesta, a maneira explícita 

como John Oswald incorpora suas colagens produz um efeito que, do nosso ponto de vista, coloca o 

ouvinte entre um ambiente de reprodução musical “banal”, como o simples ato de tocar um CD ou mp3, 

e um ambiente latente de ressignificação no qual o que se ouve ora soa como uma paródia engraçada e 

ora como algo “surreal”, onírico. Discorreremos sobre três obras nas quais o compositor trabalha, de 

                                            
7 Esse mesmo texto está disponível em: http://www.ccutler.com/ccutler/writing/plunderphonia.shtml 
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maneira geral, a ideia de plunderphonics a partir de abordagens distintas. São elas, os álbuns Plunderpnonic 

(1989), Plexure (1993) e Grayfolded (1994). 

 

2.1 Plunderphonic (álbum) – John Oswald 

 

No álbum Plunderpnonic (1989), Oswald trabalha a partir de músicas de artistas de gêneros 

fortemente distintos. O álbum tem um total de 24 faixas nas quais o compositor transforma os áudios 

utilizando, para cada faixa, uma única peça base; cada faixa do álbum foi composta por Oswald de 

maneira independe uma da outra e em diferentes datas. Existe no site plunderphonic8 uma descrição parcial 

dos procedimentos utilizados em cada uma das faixas. Aqui falaremos do álbum de maneira geral, porém 

buscaremos trazer mais detalhes de algumas peças que nos chamaram mais atenção. 

O compositor opta por trabalhar com uma única peça de referência na maioria das faixas, essa seria 

a abordagem mais “tradicional” do plunderphonics. Neste tipo de abordagem, a colagem é mais explícita, 

identificável, e provavelmente por conta disso, os procedimentos também são mais evidentes. O 

compositor incorpora o universo sonoro do respectivo artista ou grupo que está sendo tocado em cada 

faixa passando entre eles como uma espécie de suíte que foi organizada a partir de uma pilhagem de 

músicas diversas postas em sequência. 

Ouvimos no álbum que, em algumas faixas, o compositor preserva certas características contínuas 

da música original, como no caso de Elvis Presley: Dont (1987), em que vocal do cantor permanece 

identificável; Oswald trabalha através de camadas independentes que perturbam a voz principal, 

produzindo, a partir principalmente dos backings vocals nos quais enfatizam o termo dont, uma textura que 

se adensa. Em Dolly Parton: Pretender (1988), também permanece a característica contínua da peça embora 

nesse caso o áudio inteiro em sua única linha é alterado através da transposição da altura da gravação 

(pitch shift), assim ouvimos a voz da cantora canadense cada vez mais grave; e por isso na descrição da 

faixa no site pluderphonics esse efeito é chamado de “mudança de sexo aural” já que a voz aguda feminina 

se transforma numa voz grave masculina. Em outras faixas como Public Enemy: Brown (1989), é difícil 

identificar de que música do grupo americano se trata exatamente, há muitos cortes, remontagens e 

sobreposição de materiais, poucas partes vocais são claras e a maioria do material usado são de sons de 

efeitos, exceto a voz de James Brown que interfere nos sons do grupo.  Em Michael Jackson: Dab (1989), 

Oswald dedica-se a distorcer gradativamente a canção Bad (1988) do artista estadunidense, utilizando 

loops, cortes rápidos e desaceleração extrema, mudança do ponto de leitura, simulando um aspecto de 

                                            
8 http://www.plunderphonics.com/xhtml/xnotes.html#plunderphonic; Neste mesmo link há disponível o álbum para 
download. 
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falha, os chamados glitches9, tal como um CD deteriorado “pulasse” no aparelho. A distorção cresce até 

chegar ao ponto onde o que era ainda fortemente reconhecível da suposta canção, se torna algo 

completamente abstrato e estático assim como um noise imersivo ou uma peça de massas sonoras. Na 

faixa Igor Stravinsky: Spring (1988), o aspecto de ressignificação que ela traz, a partir das remontagens, 

distorções e desafinações do áudio original, reside no fato de ouvirmos toda aquela potência expressiva 

e organicidade orquestral da peça, ícone da música moderna, ganhando um aspecto artificial, como se 

transfigurasse num brinquedo mecânico, frágil e incontrolável. 

A analogia às formas narrativas no álbum plundephonic pode ser pensada como épica no que se refere 

ao sequenciamento das faixas, com o cuidado de não generalizar a própria ideia de álbum a uma 

pressuposta forma épica. Entendemos que o mesmo método de transformação dos plunderfones é 

recorrente nas peças, mas poderíamos pensar, a grosso modo, as formas narrativas de acordo com 

algumas das faixas. Dab por exemplo, estaria próximo ao drama, pela identificação do personagem e sua 

dissolução fortemente direcional, porém acreditamos ser mais interessante pensar o álbum plunderphonic 

como uma espécie de coletânea de crônicas ou contos em forma de som e a partir de outros textos 

originais em que os autores e os cantores(as) são os personagens. Em algumas sequências de faixas vemos 

que há a intenção de estarem em tal ordem, existindo por vezes uma mera costura sonora entre elas, 

como o caso das duas primeiras faixas George Martin: Beatles e Michael Jackson: Dab; ou por exemplo nas 

faixas: 8) James Brown: Black e 9) Public Enemy: Brown, nas quais, além de sonora, há uma ligação entre 

signos já que o “personagem” James Brown permanece entre elas.  Em outras partes existe uma sequência 

que remete ao jazz como as faixas: 15) Count Basie: Pocket, 16) Cecil Taylor: Mirror e 17) Bix Biederbecke: Mist; 

em outra sequência, peças da música clássica de concerto são transformadas: entre a 18) Anton Webern: 

Ten4 e a 23) Glenn Gould: Aria. Há ainda 3 peças sem título que dão mais sentido à costura que forma o 

todo do álbum. Em tais peças não é possível identificar autoria, é como se fosse apenas a do próprio 

Oswald e por isso Untitled. Por esses motivos e pelo próprio espírito do plunderphonics consideramos 

palpável a correspondência ao épico; o plunderphonics de certa forma, poderia ser imaginado como um 

teatro épico de fonogramas. 

 

2.2 Plexure – John Oswald 

 

                                            
9 O termo Glitch Art geralmente refere-se à provocação intencional ou apropriação de uma “falha” técnica por um artista. 
Artistas Glitch investigam e recolhem falhas ou defeitos como ruídos em áudio ou vídeo para realizar seu trabalho artístico. 
Os meios utilizados são os mais diversos, abarcando som, web/hipertexto, imagens, vídeo, performances audiovisuais, 
instalações, textos, videogames, artware ou software arte, etc. Os interesses estéticos e ideológicos em volta de tais práticas 
abarcam a exploração estética/conceitual dos erros, o questionamento dos mecanismos políticos embarcados em sistemas 
tecnológicos, a busca por experiências psicossensoriais (psicodelia e sinestesia digital), práticas de hacktivismo, além da 
exploração artística ligada a temas como falha, acaso, memória, nostalgia, entropia, etc). Cf. http://gli.tc/h/faq/; (CASCONE, 
2000). 
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No álbum Plexure (1993), a abordagem de Oswald está mais voltada a criar montagens entre 

diferentes artistas em cada faixa; o que metaforicamente seriam espécies de “seres mutantes”. O álbum 

tem um total de 11 faixas, somando 19m 30s. Digamos que este trabalho se aproxima mais de uma peça 

clássica, no sentido de uma organização e rigor que dá unidade ao álbum, as faixas seriam partes de um 

todo, parece claro que o compositor concebeu Plexure desta maneira. 

O caráter explícito de colagem permanece em Plexure, embora seja um pouco mais difícil precisar 

tudo o que se ouve das fontes originais. Os títulos das faixas, descritos na contracapa do CD, são 

acompanhados por subtítulos que combinam os nomes de artistas que estão sendo tocado em cada uma 

delas, o que ajuda na sua identificação. Em geral, a maneira como Oswald reconfigura os áudios não 

permite que se toque por muito tempo uma música específica, com algumas exceções, utilizando na 

maioria das faixas trechos curtos dos áudios originais. Esse aspecto de fragmentação assina fortemente o 

trabalho, se no álbum Plunderphonics a textura está mais próxima à monodia ou homofonia, Plexure estaria 

mais para o contrapontístico e o sequencial, prevalecendo esse fluxo de linhas de materiais justapostos 

que em alguns momentos ocorre de maneira frenética. Percebemos também que a peça se mantém 

intensa durante praticamente toda sua duração, tanto no que se refere a essa textura de sequência de 

colagens como em relação a própria amplitude.  

São raros os momentos em que o compositor utiliza efeitos que distorcem um trecho específico 

de maneira a tornar algo puramente sonoro, como os efeitos de mudança de velocidade do áudio 

utilizados em Michael Jackson – Dab. O grande “efeito” da peça é mesmo o jogo de referências, a troca 

quase constante de materiais, sem que se entregue, se estabilize totalmente, ou por muito tempo, em uma 

única música original. Diríamos que a partir disso provoca-se uma latência entre a referencialidade que 

nunca repousa completamente e a textura (som) que não destrói tais referências fragmentadas. O que 

queremos dizer é análogo ao que Silveira (2012, p. 140), ao se referir a sua peça Primeiro Acorde,  chamou 

de “sobrecarga do reconhecimento”: “Há então uma sobrecarga do reconhecimento, o que deve levar, 

em tese, cada ouvinte a estabelecer uma estratégia de escuta própria à sua capacidade de reconhecimento 

e significação deste reconhecimento.”  

Mais adiante o autor comenta sobre Plexure: 

 
Oswald está interessado na possibilidade de mostrar como, apesar de rapidamente reconhecíveis 
e capazes de individualização sonora, esses hits diversos são altamente similares em alguns casos. 
Interessado em aspectos ilusórios, utiliza fusões sonoras: processos de metamorfose espectral, 
de um som a outro, tornando mais difusas características espectrais de várias amostras e 
facilitando sucessões suaves de uma a outra. Monta a maioria dos trechos com encadeamentos 
que mantêm um fluxo musical contínuo, diluindo assim as individualidades das amostras em 
uma textura mais propriamente oswaldiana [...]. (SILVEIRA, 2012, p. 141) 
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Em Plexure, Oswald busca uma elaboração das sonoridades de um modo mais especulativo, num 

procedimento formal que trabalha no limiar do conteúdo; diríamos que o compositor utiliza as referências 

igualmente para negá-las, estabelecendo essa tensão entre a forma e o conteúdo. Por esse aspecto 

sequencial no qual a ruptura é a regra, em que as partes têm valor próprio e ainda assim mantem a unidade 

coesa do álbum, o procedimento adotado em plexure se associa mais ainda à forma épica brechtiana. 

 

2.3 Grayfolded – John Oswald 

 

Em Grayfolded (1994-1995), Oswald foi comissionado por Phil Lesh, um dos integrantes do grupo 

estadunidense Grateful Dead, a fazer um trabalho a partir de gravações da canção Dark Star do grupo. Para 

isso, o compositor utilizou mais de 100 gravações estocadas de performances ao vivo da canção, de 

apresentações feitas entre 1968 e 1993, para compor o álbum. Grayfolded é um álbum duplo no qual cada 

parte foi lançada separadamente, a primeira chama-se Transitive Axis, lançada em 1994 e Mirror Ashes, 

lançada em 1995.10 Não hesitaríamos em dizer que Grayfolded é a obra mais grandiosa de Oswald, tanto 

no sentido do volume de trabalho quanto na elaboração; e igualmente a mais prestigiada, provavelmente 

por ter sido feito em parceria com o artista original e também por isso não sofrer problemas em relação 

aos direitos autorais. No encarte do álbum (fig. 1 e 2) há muitas informações sobre todo o processo de 

construção da obra, além disso, estão lá as formas de onda dos áudios inteiros dos dois discos como uma 

espécie de partitura ou mapa temporal que designa cada gravação usada ─ a data e o local da performance 

contida nela ─ e em que momento da peça esta surge: 

 

                                            
10 Cf. http://www.deaddisc.com/disc/Grayfolded.htm  
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Fig. 1 - Oscilograma do primeiro disco Trasitive Axis, indicando a disposição temporal dos áudios e classificando-os 

(OSWALD; GRATEFUL DEAD, 1996).  
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Fig. 2 - Oscilograma do segundo disco Mirror Ashes, indicando a disposição temporal dos áudios e classificando-os 

(OSWALD; GRATEFUL DEAD, 1996).  
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Em Grayfolded, de certa maneira, é a própria história da canção Dark Star que está posta através do 

som, dos plunderfones de sua existência nos palcos num intervalo de mais de 20 anos. Ouvimos uma 

montagem de performances da canção que a transfiguram em uma peça grandiosa, no total são mais 106 

minutos de duração, em que os trechos da canção se expandem sem deixar de caracterizá-la totalmente. 

Outra metáfora seria dizer que o que se ouve eterniza cada trecho da canção, há durante praticamente 

toda a obra uma sensação de estatismo que torna cada passagem de Dark Star em algo que tem valor em 

si mesmo. A técnica composicional em que Oswald consegue tal efeito é através de uma espécie de 

cânone, no qual um mesmo trecho da peça e colocado em sequência em várias das gravações prolongando 

aquele momento. É importante falar também que a banda sempre improvisa nas performances de Dark 

Star, fazendo variar a duração de cada apresentação (entre 6 a 26 minutos), assim, Grayfolded acaba por 

enfatizar a maneira de tocar, improvisar dos integrantes do Grateful Dead; as partes vocais acabam 

configurando momentos de demarcações formais mais fortes que nos situam um pouco dentro da grande 

dilatação que toma Dark Star.  

A transformação em Grayfolded é feita com muito mais discrição se compararmos à Plexure, embora 

igualmente esteja relacionada principalmente às características diacrônicas (temporais), da maneira como 

Oswald elabora toda a montagem das gravações ─ o que não quer dizer que não ocorra texturas de ordem 

sincrônica, ou seja, pela sobreposição de gravações de maneira mais radical, empilhada.  Diferentemente 

dos outros dois álbuns, em Grayfolded prevalece a unidade: consequência da utilização de gravações de 

uma mesma canção, perdendo bastante a característica episódica e as rupturas. A construção consciente 

e causal, no qual transformações acontecem lentamente ao mesmo tempo que sonoridade ganha em 

complexidade ao passar do tempo, reivindicam a forma dramática. Grayfolded teria um “caráter sinfônico” 

pela dimensão e rigor lógico. 

 

2.4 Familiaridade e transformação 

 

Se pensarmos sobre idiossincrasias do plunderphonics, numa visão ampla, a partir das três peças de 

Oswald analisadas, diríamos que os plunderfones em si já trazem seus próprios valores, no que se refere 

ao gênero das músicas usadas: o rap, o rock, o clássico, o jazz etc.; há sempre um jogo de signos nos 

quais, em diferentes níveis, valores sonoros/musicais estão em tensão. Da mesma forma, esse conflito ─ 

entre as características que ouvimos no material (áudios de músicas) escolhido como plunderfones e as 

características que se estabelecem a partir da maneira como o compositor trabalha esse material, isto é, a 

composição propriamente dita ─ é um aspecto que singulariza a obra de Oswald, um próprio dado 

valorativo. Por exemplo, na peça Dab, ouvimos as batidas, a maneira de cantar, os gritos etc., de Michael 

Jackson assim como a desaceleração do áudio, os glitches e outras características típicas de Oswald.  
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Diríamos ainda que tal tensão ocorre igualmente como resultado da relação entre dois critérios 

considerados essenciais no plunderphonics, o da familiaridade e o da transformação, portanto, para que a 

música usada como plunderfone seja reconhecida é necessário que suas particularidades sejam ativadas. 

É necessário que ela soe por algum tempo e/ou que se toque um trecho clichê, marcante da música em 

jogo; assim, aquilo que é produzido pelas transformações poderá agir sobre o plunderfone propriamente 

dito.  

Parece evidente que o critério relativo à familiaridade é estabelecido por questões culturais, hábito, 

repetição, costume etc., daquilo que se ouve e que já se estabeleceu como valor num determinado lugar. 

Mesmo que o ouvinte não reconheça especificamente a música que está em jogo no plunderfone, 

provavelmente entenderá que se trata de algo familiar.11 Aqui poderíamos trazer aquilo que Fiel da Costa 

chama de limites morfológicos, estes seriam o que sustenta um projeto através da manutenção de suas regras, 

uma espécie de clausura que protege a obra de perturbações externas, desde um barulho indesejável 

durante uma performance até fatores de ordem temporal, como a duração de um gesto ou da peça inteira. 

Os limites colaboram com a manutenção da resultante, o efeito do todo, a partir do seu funcionamento 

interno no que se refere a relação entre seus agentes, mesmo que estes sofram oscilações. (COSTA, 2016, 

p. 37).  Assim, entendendo que o repertório que normalmente é utilizado no plunderphonics teria seu limiar 

relacionado a questões geográfico-culturais, nesse caso, os limites morfológicos seriam aos limites do 

repertório, dentro daquilo que as pessoas entendem como familiar. Se esse repertório se mantém dentro 

de suas fronteiras, o critério da familiaridade é preservado, mas se por acaso as fronteiras do repertório 

são extrapoladas, tal critério poderá ser ameaçado. 

O critério relacionado a transformação seria firmado a partir daquilo que é “estranho”, que perturba 

ou distorce o que é familiar, ou seja, as remontagens e os efeitos utilizados para deformar os plunderfones. 

Aqui, reafirmamos o aspecto de interdependência entre familiaridade e transformação ao pensarmos que, 

por exemplo, usar como plunderfone uma peça que contivesse muitos efeitos, que é abstrata, pouco 

“figurativa”, seria problemático perceber estranhezas ou diferenciar esses efeitos presentes na música 

relativa ao plunderfone daqueles que agiriam sobre o mesmo. Enquanto a familiaridade estabelece o 

conteúdo, a transformação estabelece a forma. Aparentemente, no jogo de Oswald, é como se a 

transformação evitasse que a música usada como plunderfone fosse apenas reproduzida. Neste sentido, 

o conceito de transformação acaba se aproximando ao do estranhamento do teatro épico, já que se 

aproxima da paródia, da zombaria, ao mesmo tempo do caráter auto reflexivo, criando uma espécie de 

escuta exterior, que faz o ouvinte enxergar de outro modo ou de um modo distanciado, e talvez 

esclarecido, os valores musicais dos fonogramas acionados.  

                                            
11 Silveira (SILVEIRA, 2012, p. 132–146) se aprofunda nas questões relativas aos hábitos culturais da escuta e como se 
estabelecem nesse tipo de prática.  
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Esse confronto também poderia ser pensado entre aquilo que Pierre Schaeffer chama por objetos 

convenientes e excêntricos. (Cf. SCHAEFFER, 2007). Schaeffer chama de objetos excêntricos aqueles que: 

 
[...] veiculam demasiada informação, fornecem demasiados índices, deixam o ouvido exausto por 
excesso de abundância. Estes tipos de objectos assumem o estranho paradoxo de acumular [1] 
a incoerência musical devido aos seus efeitos, e [2] a lógica maçadora da sua génese através das 
suas referências causais [...]. (SCHAEFFER, 2007, p. 72–73) 

 

Em relação a ideia de objeto conveniente, entendemos que Schaeffer quer dizer que são sonoridades 

de fácil identificação, memorização, manipulação etc. (Cf. SCHAEFFER, 2007, p. 54–62). Nesse sentido, 

relacionaríamos os objetos convenientes aos plunderfones, ou seja, as gravações ou trechos que são facilmente 

identificáveis, familiares; enquanto que os objetos excêntricos se ligariam as transformações aplicadas sobre 

os plunderfones. 

Obviamente como foi mostrado nas três peças abordadas nos tópicos anteriores, a relação entre 

familiaridade e transformação ganha aspectos específicos relativos a cada abordagem. No entanto 

consideramos que é partir deles, e dessa relação dialética entre os mesmos, que se estabelece uma 

identidade nesse tipo de prática, uma possível estética do plunderphonics. O que diferenciaria o plunderphonics 

de outras práticas de colagem, principalmente daquelas que utilizam material predominantemente 

fonográfico, seria o fato de que no plunderphonics as colagens soariam o bastante para que se plasmasse 

algo que pareça estável, familiar, algo vulgar, para que a ruptura da transformação soe mais incômoda 

ainda. É o que Cutler (1993, p. 154) chama de importação total, ao estabelecer uma série de tipificações no 

que se refere a colagens fonográficas. Para Cutler, o plunderphonics seria uma importação total pelo caráter 

de reprodução ou reutilização de materiais de um outro autor, criando uma tensão aparente entre 

originalidade e plágio que questiona as próprias noções de autoria e fonografia, no qual as sonoridades 

também representariam dados informacionais, comunicativos, de uma cultura. (Cf. SILVEIRA, 2012, p. 

178–179). 

Neste sentido, poderíamos apontar brevemente alguns outros aspectos relativos a uma possível 

sociologia do plunderphonics. Entre tais aspectos, diríamos por exemplo que o pludernphonics, de modo geral, 

expõe a fragilidade que os ícones do mercado fonográfico estão sujeitos, colocando-os numa mesma 

superfície. No álbum Plexure, a quantidade de áudios e a velocidade com que estes se justapõem imitam 

nossa relação com o consumo, com o produto descartável, com o mundo da produção em série. Já 

Grayfolded nos diz sobre o acúmulo de tempo, de passado, portanto, mais que a história da canção Dark 

Star, ali plasma-se a história e/ou arqueologia de seu próprio material sonoro estocado durante anos. A 

historicidade interna de Grayfolded é a mesma historicidade externa do mundo empírico, em que a 

quantidade de material existente e a facilidade com que se armazena nos sobrecarrega de história, de 

passado.  No jogo de Oswald a música de Grayfolded evolui de maneira lenta, trazendo uma sensação de 
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estatismo exatamente pela grande quantidade de gravações sobrepostas, como se o peso acumulado nos 

fizesse caminhar lentamente. Em relação aos meios, assim como a forma técnica brechtiana reflete o rádio 

e o cinema, Oswald incorporaria e radicalizaria os mecanismos dos players, o ruído, o traquejar do 

mecânico e do digital. Diversos ídolos de diferentes estilos e épocas estão sujeitos a serem mediados por 

um mesmo aparato tecnológico. Deste modo, Oswald transfigura a posição do ouvinte/consumidor, o 

colocando entre um modo mais passivo de escuta e outro em que se torna possível a manipulação dos 

aparelhos difusores, pondo sob tensão os papeis nas novas relações de produção musical. (Cf. 

IAZZETTA, 2009, p. 86–87). 
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Resumo: Sobretudo a partir da década de oitenta, alguns artistas visuais que desejavam imitar as 

qualidades não-representacionais da música absoluta acabaram por engendrar um novo gênero artístico 

que veio a ser denominado como visual music. Neste artigo, são apresentados apontamentos históricos 

gerais que antecederam o estabelecimento da visual music como gênero visual nos Estados Unidos e 

Europa e também algumas obras de autores brasileiros que, embora não as classificassem como visual 

music, conceberam-nas em acordo com os princípios daquela estética. Por fim, são considerados os 

aspectos diferenciais das novas possibilidades perceptuais trazidas com a visual music em relação às 

convenções cinematográficas estabelecidas. 

 

Palavras-chave: visual music, percepção, vídeo-arte, visual music no Brasil. 
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Abstract: Mainly, from the 1980s onwards, some visual artists who wanted to imitate the non-

representational qualities of  absolute music engendered a new artistic genre that came to be called 

visual music. In this article, I present some historical notes that preceded the establishment of  visual 

music as a visual genre in the United States and Europe. I also consider some works created by 

Brazilian authors who, although they did not classify them as visual music, conceived them in 

accordance with the principles of  that aesthetic. Finally, I cogitate the distinctive aspects brought by 

visual music regarding its the new perceptual possibilities in relation to the established cinematographic 

conventions. 

 

Keywords: visual music, perception, video-art, visual music in Brazil. 

 

* * * 

 

obretudo a partir da década de 80, com os avanços da informática, uma nova forma de 

expressão artística veio a estabelecer-se definitivamente, estética esta denominada visual music 

que pode ser definida como "(...) uma imagética viso/temporal que estabelece uma arquitetura 

temporal de uma maneira similar à música absoluta. É tipicamente não narrativa e não representacional 

(embora não precise ser). Visual music pode ser acompanhada por sons, mas também pode ser 

silenciosa". (EVANS, 2005: 11)3 

Historicamente, alguns artistas visuais valeram-se do termo não-figurativa para descreverem o 

tipo de pintura que é desprovida da representação de objetos reais ou concretos. Do mesmo modo, os 

músicos que desejavam se apartar da tradição da música representativa (o poema sinfônico, por 

exemplo, ou das músicas que supostamente representavam sentimentos) defenderam a ideia de uma 

música absoluta4. Posteriormente, um grupo de artistas (alguns destes músicos, ou músicos trabalhando 

em colaboração com artistas visuais), objetivando explorar novas possibilidades tecnológicas, deu 

origem a uma nova proposta estética, atualmente denominada visual music. Os artistas que criaram a 

visual music desejavam imitar as qualidades não-representacionais da música absoluta. John Whitney, um 

dos pioneiros e mais importantes criadores do gênero, afirmava que a visual music deveria parecer 

                                                
3 Visual music can be defined as time-based visual imagery that establishes a temporal architecture in a way similar to 
absolute music. It is typically non-narrative and non-representational (although it need not be either). Visual music can be 
accompanied by sound but can also be silent. 
4 Sobre a questão da representação na música na atualidade, veja-se, por exemplo, a afirmação de Lawrence Kramer: “The 
problem of  meaning stands at the forefront of  recent thinking about music. Whether music has meaning, what kinds of  
meaning it may have, and for whom; the relationship of  musical meaning to individual subjectivity, social life, and cultural 
context—these questions have inspired strong feelings and sharp debate (Kramer, 2001, p1). 

S 
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como os sons musicais5.  

Alguns historiadores das artes visuais remontam essa tentativa de apresentar com imagens o 

“conteúdo” musical à notação pictórica, que intentava externalizar no suporte impresso da partitura o 

teor da música. Silvia Smith e Stuart Smith (1981) denominaram visual music ao tipo de partitura que se 

vale de elementos pictóricos ou gráficos no lugar da notação tradicional. (vide Figura 1). Ao comentar 

sobre a trajetória desta nova arte, esses autores entendem que a busca por precedentes históricos para a 

notação gráfica moderna conduz à prática em voga na Renascença chamada de Augenmusik (no inglês 

eye-music, não há tradução padronizada deste termo no português). De acordo com esses autores, este 

procedimento “descreve uma técnica notacional dos séculos XV e XVI na qual o significado afetivo da 

música é reforçado por uma notação enfeitada. Por exemplo, uma passagem que lida com morte e 

lamentação pode ser decorada com notas pretas” (Smith & Smith, 19981:76). Um exemplo da notação 

pictórica é a peça do compositor francês Baude Cordier intitulada Belle, Bonne, Sage (cerca de 1350 – 

1400) constante no Codex de Chantilly (ver Figura 1). É curioso notar que esta intenção traz implícita a 

existência de um conteúdo da música instrumental passível de ser visualizado. 

 

 

Fig. 1 - Baude Cordier, Belle, Bonne, Sage (cerca de 1350-1400). Exemplo de Augenmusik representando no formato da 
partitura o conteúdo romântico da letra da canção. 

  

Não obstante tentativas como a Augenmusik, nota-se que tais procedimentos não se relacionam 

com o conceito atual de visual music. Dentre as diversas razões para esta separação, está o fato de que a 

Augenmusik tem por foco a música, enquanto a imagem é o elemento estético principal na visual music. 

                                                
5 [visual music] an art that should look like music sounds (apud Watkins, 2018, p.51). 
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Também por este motivo, prefiro não traduzir visual music por audiovisual, posto que esta palavra 

também põe o áudio em primeiro plano, além de estar associada no Brasil, à produção de 

documentários6. Por conta da precedência da imagem, a maioria dos estudiosos concorda em situar o 

início da visual music com a criação dos Color-Organs (órgão cujos mecanismos acionavam sons e luzes 

simultaneamente). William Moritz, por exemplo, assinala que: 

 
Color-Organs, aqueles instrumentos não fílmicos inventados para projetar configurações 
puramente luminosa, representam uma alternativa viável para o complexo 
filme/computador/vídeo, e algumas das principais figuras da visual music, como Mary Hallock 
Greenewalt, Thoomas Wilfred e Charles Dockum, trabalharam somente com color-organ 
(MORITZ, 1986, s.p.). 

 

Após a fase inicial dos color-organs, o desenvolvimento de novos aparelhos e tecnologias durante o 

século XX aumentou a possibilidade para convergir música e imagem. Alguns artistas construíram eles 

mesmos estes aparelhos, como as máquinas criadas pelos irmãos John e James Whitney. Diversos 

pioneiros da visual music trabalharam como animadores para companhias cinematográficas. Norman 

McLaren, Oskar Fischinger, Jordan Belson e John Whitney são exemplos de artistas visuais que 

desenvolveram animações. 

À medida que as condições tecnológicas evoluíam, as possibilidades artísticas também se 

expandiam. Isto permitiu aos artistas desenvolverem novas formas para conceberem a união entre 

música e imagem. Tal característica é tão relevante quanto óbvia, e por essa razão é muitas vezes 

esquecida. Entretanto, é importante ter em mente que o elo, ou mesmo dependência, entre visual music e 

tecnologia reside na base e na essência desta estética7. Além disso, este fator é o principal elemento que 

permitiu aos artistas distanciarem-se de representações concretas e adotarem o abstracionismo como a 

principal abordagem para conceber as conexões e convergências entre música e imagens dinâmicas. 

Logicamente, o abstracionismo não é uma nova forma de expressão. Porém, a investigação do uso de 

concepções abstratas no cinema irá mostrar tratar-se de uma atitude recente. 

Houve, a partir de 1920, um grupo de artistas alemães que iniciaram, de maneira consistente, a 

aplicação de concepções abstratas em filmes. Esta proposta veio a criar o movimento conhecido como 

Absoluter Film (ou Abstrakte Film). Artistas importantes como Walther Ruttmann, Hans Richter, Vicking 

Eggeling e Oskar Fischinger fizeram parte deste grupo e formaram a primeira geração da visual music na 

Europa. Não obstante, vale notar que os primeiros experimentos realizados por estes artistas 

envolveram principalmente o uso de figuras geométricas. A obra Opus 1 (1921) de Ruttman, por 
                                                
6 Neste texto usarei “audiovisual” no sentido como o entendemos em português (vídeo documentário) e “áudio-visual” para 
uma acepção mais ampla do termo, referindo-se a quaisquer associações entre som e imagem, seja em obras de vídeo ou 
instalações, etc.  
7 Sobre esta relação intrínseca entre visual music e tecnologia, ver o recente artigo publicado por Julie Watkins: Composing 
Visual Music: Visual Music Practice at the Intersection of  Technology (2018). 
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exemplo, está baseada em imagens de formato circular. Rhythmus 21 (1921) de Richter utiliza figuras de 

formatos retangulares e quadradas (vide Figura 2). Deste modo, é possível questionar se estas figuras 

geométricas são realmente abstratas, uma vez que podem ser encontradas no mundo real8. Não 

obstante, estes filmes foram considerados como abstratos não somente por causa das imagens não-

figurativas apresentadas, mas também porque os autores basearam suas experimentações em situações 

não-narrativas. Neste sentido, o conceito de abstração reside na falta de nexo narrativo entre as 

sequências de imagens apresentadas. Interessante notar que diversas obras de artistas que trabalharam 

com animação, como Oskar Fischinger, acabaram por ser classificadas na categoria de filme 

experimental. A Figura 3 mostra um fragment de Komposition in blau (1935) de Oskar Fischinger, 

animação criada para a abertura da ópera Die lustigen Weiber von Windsor (1849) de Otto Nicolai. 

Observa-se nesta obra uma preocupação comum entre os animadores de Fischinger, a saber, a absoluta 

sincronia entre música e imagem. Nesta obra, similarmente Rhythmus 21, o animador trabalhou 

exclusivamente com figuras geométricas. 

 

 

 

Figura 2: fragmento (still frame) de Rhythmus 21 (1921) de Hans Richter  

                                                
8 Mesmo no domínio da pintura, artistas em geral não consideram figuras geométricas como representações abstratas. 
Kandinsky, por exemplo, denominava como concretas as obras produzidas na sua fase geométrica, admitindo que estes 
trabalhos representavam uma supra realidade permanente. 
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Figura 3: fragmento (still frame) de Komposition in blau (1935) de Oskar Fischinger. 

 

O que é, afinal, Visual Music? 

 

O conceito de Visual Music, apesar de sua permanência histórica, ainda é pouquíssimo conhecido 

no Brasil e em outros locais do mundo. O próprio termo visual music não tem tradução padronizada na 

área de artes. Isso se dá, sobretudo, por tratar-se de uma estética “recente”9.  

Este conceito pode ser traçado historicamente desde as primeiras tentativas em associar imagens 

à música instrumental, como por exemplo: a construção, no século XVIII, dos color-organs; as pesquisas 

com o foto-piano do compositor russo Alexander Scriabin; além das experiências com sinestesia 

intentadas por vários artistas como Olivier Messiaen, Kandinsky, Sergei Eiseinstein, entre outros. Após 

as inúmeras inovações tecnológicas presenciadas ao longo do século XX, após a década de 70, a ideia 

de uma “música visual” associou-se definitivamente aos computadores, os quais, por meio do uso de 

diversos programas editores de imagem e de vídeo, permitiram a integração definitiva entre música e 

imagem. 

Não obstante, o termo visual music continua vago e não de todo compreendido. Embora a ligação 

com a tecnologia seja primordial, a vertente estética é quem o define. Visual Music é a busca por 

incorporar na narrativa com imagens os aspectos não referenciais e não descritivos da música 

instrumental. Por conta disso, as obras são compostas de maneira unitária, ou seja, sem hierarquização 

                                                
9 Em junho de 2015 foi realizado em Brasília o primeiro evento científico do gênero no Brasil, a saber, o Understanding Visual 
Music Symposium (UVM 2015) organizado por Antenor Ferreira Corrêa, Ricardo Dal Farra e Suzete Venturelli. Nesse evento, 
ao lado da parte científica, foram projetadas 27 obras de visual music de artistas nacionais e internacionais. O evento 
também contou com uma exposição de obras de arte interativa. Os anais deste simpósio estão disponíveis em: 
http://www.uvm2015.unb.br/images/pdf/UVM2015-Proceedings.pdf  
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entre música e imagem, na maioria das vezes valendo-se do mesmo conjunto de algoritmos, e fazendo 

uso de sequências abstratas ou não figurativas (Figura 4). Percebe-se, assim, que o campo conhecido no 

Brasil como audiovisual não é o mesmo que visual music, uma vez que aquele lida com imagens 

concretas, encampando, sobretudo, o gênero documentário, enquanto este é essencialmente não 

referencial. Vale notar também que no audiovisual a primazia está no aural, enquanto na visual music a 

precedência é do visual, embora explore a convergência não hierárquica entre imagem e música. 

 

 
Figura 4: fragmento (still frame) de Petals (2016) de João Pedro Oliveira 

 

Visual Music, por conseguinte, implica em uma ampla gama de abordagens criativas para trabalhar 

música e imagem. Pela vertente tecnológica, refere-se à música visualizada, na qual o aspecto imagético 

segue a amplitude, espectro, ritmo ou altura sonora. Pode também referir-se à sonificação da imagem, 

onde o áudio é, de algum modo, concebido a partir da imagem, ou ainda por meio de procedimentos de 

estratificação. Formalmente, visual music é edificada como show de luzes ou animação computadorizada, 

apresenta-se em suporte fixo ou mesmo em tempo real, ou como instalação multimídia interativa. Em 

Los Angeles, Califórnia, existe um grande centro de pesquisa e divulgação dessa arte, o Center for Visual 

Music. No website10 desse instituto podem ser encontradas informações históricas bem como os 

desdobramentos atuais desse campo, além de uma Galeria com exemplos de obras que adotam essa 

concepção estética/tecnológica. 

  

                                                
10 O site do centro é http://www.centerforvisualmusic.org/ e algumas obras podem ser assistidas em: 
http://vimeo.com/99210476 [AURA de Richard Baily e John Buchanan]. 
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Visual Music no Brasil 

 

Alguns compositores brasileiros de música eletroacústica trabalharam em colaboração com 

artistas visuais na criação de obras de vídeo que poderiam ser acolhidas dentro do gênero visual music. 

Porém, na maioria das vezes, até pelo menos a primeira década do século XXI, esse termo não havia 

sido adotado de modo consistente. A compositora Vânia Dantas Leite (2009), por exemplo, denominou 

suas obras como vídeo-música. Sua obra Di-Stances (1982), criada tendo por base os desenhos de Paulo 

Garcez devido ao seu teor não narrativo e não representacional, poderia ser classificada como visual 

music (Figura 5). Nota-se a preocupação da autora em buscar uma opção na língua portuguesa que se 

aproximasse da expressão visual music por sua faceta estética, evitando desse modo a tradução para 

música visual que, por sua vez, colocaria a música á frente da imagem. Todavia, ao classificar sua peça 

como vídeo-música, Vânia Dantas Leite evita essa inversão. Vale enfatizar que algumas obras visual music 

não possuem som. Retomando a definição do teórico da visual music Brian Evans citado no início deste 

artigo, visual music pode ser acompanhada por sons ou pode também não o ser. Esse procedimento se 

dá, por exemplo, em criações de sequências de imagens que usam os mesmos algoritmos de uma 

composição musical para gerar as imagens11. 

Jonatas Manzolli, coordenador do NiCS (Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora) 

desenvolve intensa pesquisa unindo música às diversas formas artísticas, resultando no que prefere 

denominar de composição multimodal. Manzolli participou como conferencista convidado do 

Understanding Visual Music 2015 Symposium. Junto com os pesquisadores associados ao NiCS, como 

Adolfo Maia Jr. e Fernando Falci de Souza, Manzolli tem produzido e orientado trabalhos na área da 

visual music. Em 2016, Fernando Falci de Souza defendeu sua tese com um título “Música Visual 

Granular”, tese esta orientada por Adolfo Maia Jr12. No UVM Symposium de 2013, ocorrido em 

Buenos Aires, Falci de Souza e Maia apresentaram trabalho explorando o uso de granulações sonoras 

para gerar cores e sons. No entanto, algumas obras de Manzolli também permitiriam serem acolhidas 

no gênero visual music, como, por exemplo, a obra Tapeçaria (2007) (ver Figura 6) ou Curto Circuito 

(2007). É curioso notar a semelhança das figuras geométricas que fazem parte dessas obras com as 

animações dos artistas que produziram as obras do filme experimental.   

                                                
11 Sobre esse procedimento ver, por exemplo, Jones e Nevile, 2005, que demostram como criar imagens em Jitter valendo-se 
de algoritmos da composição musical. 
12 Tese disponível em: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/304764 
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Figura 5: fragmento (still frame) de Di-Stances (1982) de Vânia Dantas Leite e Paulo Garcez  

 

 
Figura 6: fragmento (still frame) de Tapeçaria (2007) de Jônatas Manzolli  

 

A obra Infobodies (2000) das artistas Rejane Cantoni e Daniela Kutschat, também, devido ao seu 

teor não narrativo poderia ser pensada no domínio da visual music. Todavia, as artistas a classificam 

como videoinstalação (Figura 7). Na memorial descritivo da obra, as criadoras escrevem que tiveram 

como inspiração a ideia de meme, sendo estes memes coletados em textos acadêmicos apresentados em 

um simpósio, que a partir de sete algoritmos, foram transformados em um texto único, que por sua vez, 

recebeu uma camada “melódica” de voz sintetizada como um canto: “os textos que viriam a ser 

apresentados foram recolhidos antecipadamente e trabalhados suspendendo-se o texto do contexto, 

privilegiando-se, assim as relações entre significantes”13.  

                                                
13 Texto recolhido no site da artista Daniela Kutschat, disponível em: http://danielakutschat.com/infobodies.htm  
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Por fim, obras do compositor Paulo Chagas, criadas em colaboração com artistas visuais, são por 

ele mesmo classificadas como multimídia. Todavia, obras como The Journey (1994), criada em 

colaboração com Inge Kamps poderiam compor o repertório de autores brasileiros que investiram ou 

experimentaram a criação de obras visual music (Figura 8). 

 

 
Figura 7: fragmento (still frame) de Infobodies (2000) de Rejane Cantoni, Daniela Kutschat e Denise Garcia. 

 

 
Figura 8: fragmento (still frame) de The Journey (1994) de Paulo Chagas e Inge Kamps 

 

Visual music e a ruptura de convenções perceptuais na junção música/imagem 

 

Como consequência do rápido desenvolvimento da informática, especialmente a partir de 1970, 

um novo mundo de possibilidades surgiu, mundo este baseado em computadores e software. Neste 

período, as ferramentas tecnológicas disponíveis para integrar vídeo e música, bem como para sua 

manipulação e transformação, pareciam ilimitadas. De fato, toda a parafernália tecnológica tornou o 

trabalho artístico mais fácil. Não obstante, a base conceitual dos vídeos residia na experiência do filme 

abstrato e na tradição do filme comercial convencional. A razão para esta afirmação é que, desde os 

primórdios do cinema, métodos convencionais de composição musical foram estabelecidos e vieram a 

formatar a percepção dos expectadores (ver, por exemplo, Kalinak, 1992; Dyer, 2007; Moritz, 1986). 

Essa característica é assim descrita por Penn: “a audiência (e o produtor por seu turno) possui certas 
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expectativas que devem ser satisfeitas, e esta é a missão do compositor, reconhecer essas expectativas e 

não perturbar o caminho da imagem. Essa é a linha tênue que a música para filme deve trilhar” (Penn, 

1991, p.62)14. 

Isto se deveu ao fato de o cinema ter herdado as convenções clássico-românticas de 

representação emocional. De fato, é possível visualizar o conteúdo de uma cena por meio da audição da 

trilha sonora. Tive a oportunidade de apresentar aos meus alunos excertos de trilhas sonoras de alguns 

filmes, e quando indagados sobre qual imagem ou conteúdo a música poderia estar representando, as 

suas respostas foram quase que unânimes. Ao ouvir, por exemplo, a introdução de Uma Noite no Monte 

Calvo de Modest Mussorgsky, associações com mistério, suspense, horror são imediatas. Do mesmo 

modo, uma melodia como o solo de trompa do segundo movimento da Sinfonia no. 5 de Tchaikovsky é 

rapidamente associada com amor, paixão, romance. Outros exemplos musicais semelhantes a esses 

provocaram respostas similares.  

Assim como outros pesquisadores já o fizeram, também realizei testes com classes de músicos e 

não músicos de modo a entender como uma música poderia modificar o conteúdo de uma cena. Em 

um dos experimentos empreendidos, um filme curto de um minuto de duração era exibido a um grupo 

de pessoas. Este filme continha uma trilha sonora que poderia ser classificada como “misteriosa”. O 

mesmo filme era mostrado a outro grupo de pessoas, todavia a trilha sonora era substituída por uma 

música popular alegre ao estilo blues (shuffle) norte americano. Era solicitado que as pessoas 

indicassem se a sequência assistida referia-se a um filme de terror, mistério, ficção científica, comédia, 

etc. A unanimidade dos resultados é flagrante. As pessoas do grupo que havia assistido o filme com a 

música misteriosa indicava que se tratava de um filme de terror. As pessoas do grupo que havia 

assistido a mesma sequência acompanhada do blues entendiam que se tratava de uma comédia. Ficou 

patente, então, não somente a possibilidade de a música interferir na interpretação de uma cena, mas o 

modo quase que homogêneo como o faz. E isso acontece deste modo justamente em função da 

experiência que as pessoas possuem com o cinema e os filmes televisivos, cujas trilhas sonoras são 

compostas em acordo com as convenções estabelecidas. 

Como todas as formas de expressão artística, atualmente a visual music já expandiu o seus 

campos e modos de criação e de concepção estética. É comum a composição musical, por exemplo, ser 

concebida com efeitos de espacialização (surround) e as sequências de imagens já acolhem figuras 

concretas. Porém, a ausência de nexo narrativo, apresentando obras que devem ser entendidos pelas 

suas qualidades intrínsecas, sem referenciais externos, continua como o aspecto distintivo desta estética. 

A Figura 9 mostra um fragmento da obra El Bosque Hechizado (2018) criada pela artista visual espanhola 

                                                
14 An audience (and the producer for that matter) has certain expectations that must be fulfilled, and it is the composer's 
mission to meet those expectations and not get in the way of  the picture. That is the fine line that music for film must tread. 



CORREA, Antenor Ferreira. Apontamentos históricos e desdobramentos perceptuais sobre o gênero visual music. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-14 
 
 
 
 

 12 

radicada na França Isabel Perez Del Pulgar e música de Antenor Ferreira. Quase toda a sequência de 

imagens apresenta elementos concretos (árvores, animais, poço), porém, a lógica narrativa não é 

explícita, podendo até ser considerada como inexistente, devendo, portanto, ser construída pelo 

expectador. Ainda, a obra é essencialmente plástica e permite, assim, ser apreciada pelos seus atributos 

pictóricos, texturais e nuances de cores que se transformam gradativamente. De modo similar, a música 

eletroacústica que a acompanha é concebida de modo a colocar o aspecto sonoro em primeiro plano, 

trabalhando sobretudo com o trânsito do ruído para o som harmônico, texturas e timbres. 

 

 
Figura 9: fragmento (still frame) de El bosque hechizado (2018) de Izabel Perez Del Pulgar e Antenor Ferreira  

 

Em minha pesquisa que busca estudar as conexões e convergências entre som em imagem, 

realizei também testes com músicos e não músicos com intuito de recolher amostragens sobre como os 

participantes eram indiferentes ou como estranhavam a alteração em uma trilha sonora de um filme 

conhecido. Neste experimento, a trilha sonora original de um filme era retirada e substituída por outra 

extraída de outro filme, também conhecido. As duas cenas eram assistidas por um grupo de 

participantes. Nos casos onde o conteúdo das cenas (original e a que teve a trilha substituída) era 

similar, por exemplo, cenas de luta, despedida, perseguição, a mudança de uma trilha sonora por outra 

não era percebida. Contudo, nas cenas de conteúdo distinto, porém próximo, (por exemplo, a trilha 

sonora original composta para uma cena romântica era transferida para uma cena de despedida. Ou 

uma trilha sonora criada para uma cena de heroica era substituída por uma de combate) a substituição 

da trilha sonora foi percebida pela maioria dos participantes. Assim, novamente a questão das 
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convenções composicionais estabelecidas fez-se notar significativamente15.  

Essa habilidade de o cinema moldar expectativas musicais sugere a interrogação de como se dá o 

processamento de obras de visual music no domínio da percepção estética16. Essa problematização se dá 

porque as convenções composicionais mencionadas foram estabelecidas para situações referenciais 

concretas. Contudo, ao perceber imagens abstratas, mesmo no interior de uma narrativa ou estrutura 

teleológica, a audiência é transportada para um mundo não referencial. Esta condição, 

consequentemente, demanda um tipo de percepção desvinculada e apartado de associações 

convencionais, como as mencionadas no caso do cinema. Isso se dá porque ao perceber figuras 

conhecidas o cérebro recupera as referências e sentimentos atrelados a estas. A percepção, por sua vez, 

age discriminando entre o que é visto e a informação armazenada na memória. Este processo pode 

disparar associações entre os referentes aurais e visuais previamente conectados. Dito de outro modo: 

imagens concretas associadas a sentidos estabelecidos convencionalmente disparam conexões musicais 

convencionalmente estabelecidas. Entretanto, o que acontece quando nenhuma informação é suprida 

pela memória?  Isto é o que ocorre com as imagens abstratas, uma vez que não há informação para ser 

recuperada. Por causa desta falta de referenciais abstratos, a visual music tem o potencial para atuar no 

desenvolvimento da percepção musical. Ao lidar com imagens abstratas, o cérebro não possui base 

referencial para operar. Esta condição impede interpretações musicais convencionais, como as forjadas 

na tradição cinematográfica, justamente por não haver convenções estabelecidas para as emoções 

desencadeadas por imagens abstratas. 

Desse modo, entendo que a visual music possui potencial para afastar o fruidor das convenções 

cinematográficas estabelecidas desde o início do cinema e proporcionar a percepção renovada não 

somente da obra visual, mas também da música. 
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Resumo: Apresentamos o processo de composição e performance da obra XyLoops. Essa composição 

para xilofone e eletrônica em tempo real foi criada dentro de projeto de pesquisa desenvolvido entre 

pesquisadores de duas instituições/países onde o live looping é o foco principal da pesquisa. Assim, o 

artigo apresenta uma breve contextualização sobre obras para xilofone e eletrônica em tempo real, uma 

reflexão sobre o conceito de Live Looping seguido por uma descrição do processo composicional 

realizado colaborativamente entre os pesquisadores e uma reflexão sobre questões técnicas e 

interpretativas da obra. Finalizamos apontando para o carácter inovador desta composição o que irá 

contribuir para a ampliação e desenvolvimento do repertório para xilofone e auxiliar intérpretes e 

                                                
1 XyLoops: Composition and performance of  a work for xylophone and live electronics (live looping). Submetido em: 01/06/2018. 
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performativas do xilofone na contemporaneidade. E-mail: helviomendes@ua.pt 
3 É Doutor em Etnomusicologia pela Universidade de Aveiro (2013) e graduado em Música pela Universidade Federal de 
Ouro Preto/UFOP. É membro pesquisador do INET-MD (Instituto de Etnomusicologia, Centro de estudos em música e 
dança) onde desenvolve uma pesquisa de pós-doutoramento centrada numa prática performativa designada por live looping. 
E-mail: alex.duarte@ua.pt 
4 É bacharel em percussão e doutor em música pela UNICAMP. Tem se destacado nacionalmente com apresentações e 
recitais solo em diversos Estados brasileiros e internacionalmente. É professor de percussão, pesquisador do Núcleo de 
Música e Tecnologia e diretor do Instituto de Artes da UFU. E-mail: ctraldi@ufu.br 
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compositores no processo de performance e composição de obras para instrumentos e eletrônica em 

tempo real focadas em live looping. 

 

Palavras-chave: Xilofone; Live Looping; Interatividade; Eletrônica em tempo real. 

 

Abstract: We present the process of  composition and performance of  the musical composition 

XyLoops. This composition for xylophone and live electronics was created within a research project 

developed between researchers from two institutions / countries where live looping is the main focus 

of  the research. Thus, the article presents a brief  contextualization on musical composition for 

xylophone and live electronics, a reflection on the concept of  live looping followed by a description of  

the compositional process realized collaboratively among the researchers and a reflection on technical 

and interpretative questions of  the work. We conclude by pointing to the innovative character of  this 

composition which will contribute to the expansion and development of  the repertoire for xylophone 

and to assist interpreters and composers in the process of  performance and composition of  works for 

instruments and live electronics focused on live looping. 

 

Keywords: Xylophone, Live Looping, Interactivity, Live Eletronic 

 

* * * 

 

este artigo apresentamos alguns dos resultados de pesquisa que está sendo desenvolvida 

em parceria entre o Laboratório de Live Looping (LoopLab/INET-md) do Departamento 

de Comunicação e Artes da Universidade de Aveiro (DECA) e o Núcleo de Música e 

Tecnologia (NUMUT) do Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia. Esta pesquisa 

estuda o processo de composição e performance de obras eletroacústicas mistas - eletrônica em tempo 

real (live electronics) centradas no uso do live looping. Especificamente neste texto, iremos apresentar o 

processo de composição e performance da obra XyLoops, uma composição para um instrumento de 

percussão (xilofone) e eletrônica em tempo real realizado através dos dispositivos: Loop Station e pedais 

de efeito. 

XyLoops foi composta no âmbito de um laboratório de práticas performativas musicais 

envolvendo três músicos-pesquisadores, dois da Universidade de Aveiro e um da Universidade Federal 

de Uberlândia. 1) um pesquisador (Cesar Traldi) atuou como idealizador da estrutura composicional da 

obra; 2) outro pesquisador (Alexsander Duarte) atuou como viabilizador e também criador da estrutura 

tecnológica da obra por meio da configuração da Loop Station e acréscimo de processamento sonoro em 

N 
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tempo real por meio de pedais de efeito; e, 3) outro pesquisador atuou como intérprete (Helvio 

Mendes) experimentando e sugerindo questões relativas à parte instrumental e tecnológica da obra. 

Apesar dos três pesquisadores terem inicialmente tarefas distintas, durante o decorrer da pesquisa 

essas funções foram extrapoladas. Assim, questões estruturais da obra, configurações tecnológicas e 

postura interpretativa foram discutidas, modificadas e decididas pelos três pesquisadores coletivamente. 

Metodologicamente, este trabalho se inscreve num modelo de pesquisa científica designado por 

“práticas de investigação partilhada” (SARDO, 2017: 231). Entende-se que esta perspectiva 

metodológica privilegia uma maior democratização, quer da construção, quer do acesso ao 

conhecimento cientificamente produzido. 

O objetivo geral, dessa etapa da pesquisa, foi criar e realizar a performance de uma obra para 

Xilofone com live looping. Para chegar a esse resultado a metodologia adotada passou pelas seguintes 

etapas que formam o corpo desse texto: 

 

1) Levantamento do repertório já existente para xilofone e eletrônica em tempo real, o que nos possibilitou 

contextualizar essa pesquisa dentro do repertório do instrumento e identificar questões 

composicionais e interpretativas; 

2) Estudo do conceito de live looping com o objetivo de contextualização da pesquisa e levantamento de 

questões técnicas e conceituais dessa área; 

3) Com as informações colhidas nas duas primeiras etapas, desenvolvimento de uma estrutura 

composicional que nos permitissem iniciar a parte de experimentos práticos da pesquisa; 

4) Realização de oficinas de experimentação onde a estrutura composicional foi testada e avaliada 

quanto a questões técnicas relacionadas com a configuração dos dispositivos eletrônicos e questões 

interpretativas da partitura escrita e postura interpretativa necessária para a performance dessa obra. 

 

Finalizamos o artigo apresentando reflexões e conclusões. Entre as contribuições deste trabalho está 

um levantamento do estado da arte sobre: 1) obras para xilofone e eletrônica em tempo real e, 2) 

trabalhos musicais com percussão e live looping. Este levantamento apontou para o caráter inovador da 

obra XyLoops. Assim, a descrição e reflexão sobre processo composicional e interpretativo da obra 

também são contribuições importantes dessa pesquisa no sentido de auxiliar e motivar novas 

composições, performances e pesquisas com esses conceitos. 
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XILOFONE E ELETRÔNICA EM TEMPO REAL 

 

O xilofone - como instrumento atualmente padronizado e produzido pela indústria – encontra-se 

difundido desde o começo do século XX em diferentes contextos e gêneros musicais. Cahn (1979: 134) 

considera que entre as décadas de 1880 e 1925 ocorreu a “era de ouro” do instrumento pela profusão 

de xilofonistas que atuaram como solistas em diferentes formações orquestrais, duos, trios, big bands, 

orquestras sinfônicas e bandas sinfônicas, assim como na ampliação de literaturas. 

Na segunda metade do século XX, com o crescente número de intérpretes dedicados à marimba, 

assim como o aprimoramento mecânico de sustentação das notas no vibrafone passou atrair destacados 

músicos para este instrumento, o xilofone perdeu o seu destaque como instrumento solista culminando 

na redução da frequência de utilização nessa perspectiva (STRAIN, 1995: 86). Ainda que na década de 

1970 tenha ocorrido um “resgate” do repertório dos ragtimes para xilofone solo, o instrumento passou 

a ser comumente aproveitado apenas nas orquestras e atualmente, apesar de existir um repertório para 

o instrumento solo em diferentes estilos, este é pouco disseminado. 

Na busca pelo repertório de obras mistas existente especificamente para xilofone com 

dispositivos eletrônicos em tempo real5 e que se assemelha a obra discutida neste artigo, nota-se que há 

escassez de peças. Brad Meyer dispôs na web6 um breve levantamento de obras para percussão e 

eletrônica e, considerando somente o recorte da totalidade de trinta e uma obras para lâminas, 

constatou-se que: vinte são dedicadas para marimba, oito para vibrafone e somente três para xilofone. 

Ainda que o levantamento necessite de universalidade, haja vista que autor considerou apenas 

obras editadas, pode-se ser considerada como um ponto de partida para observar que as obras para 

xilofone, além de serem em menor quantidade, são exclusivamente para eletrônica fixa, a citar: The 

recital Piece (1975) de W. Cahn, Truly Yours (1987) de Gustavo Matamoros e Xylo Motion (2004) de Steve 

Kornicki. Apesar destas obras possuírem grande relevância para o repertório do xilofone solo, não se 

relacionam com os objetivos desta seção do artigo. 

Em relação aos outros instrumentos de percussão de lâminas (teclas), o vibrafone, com sua rica 

gama sonora bastante explorada pelas correntes composicionais da música contemporânea erudita de 
                                                
5 Em síntese, apresentaremos a classificação existente para as obras mistas entre instrumentos acústicos com dispositivos 
eletrônicos, assim como o próprio termo obras mistas. Rocha (2010: 05), descreve da seguinte forma: 
Obras mistas - São obras que combinam a performance em tempo real de um ou mais instrumentos acústicos com sons 
criados, processados ou reproduzidos eletronicamente. 
Obras mistas com mídia eletrônica fixa - Em uma apresentação com mídia eletrônica fixa, o performer é acompanhado 
por uma fita, um CD ou arquivos de som tocados por um computador, contendo a parte eletrônica pré-gravada criada pelo 
compositor para aquela peça em particular. 
Obras mistas com elementos eletrônicos em tempo real - Em uma performance com eletrônica em tempo real, a parte 
eletrônica não é fixa, ou seja, os sons são criados eletronicamente ou manipulados em tempo real (no momento da 
apresentação) juntamente com os sons acústicos. 
6 Conferir em: http://www.brad-meyer.com/wp-content/uploads/2012/01/Electroacoustic-Percussion-Repertoire.pdf 
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raiz essencialmente ocidental, talvez seja o instrumento que esteja sendo mais utilizado no âmbito 

almejado. 

Projetos de empresas7 e instrumentistas buscaram melhorar a qualidade da captação sonora do 

vibrafone para além da utilização de microfones convencionais. A elaboração de específicos pick up’s 

(captador de som), acabou possibilitando que o timbre do instrumento – além de ampliado e gravado – 

pudesse ser modulado em tempo real. 

No âmbito do vibrafone com processamento sonoro em tempo real através de meios eletrônicos 

é possível encontrar na web projetos artísticos associados ao caráter jazzístico desenvolvido por 

músicos como Steve Shapiro8, Craig Peyton9 e Anders Åstrand. No Brasil, o músico Beto Montag10 é 

também adepto do processamento sonoro do vibrafone em tempo real e inclui o instrumento com 

diferentes efeitos produzidos por pedais em seus diversificados campos de atuação artística. Em 

divulgação na web11 referente a um concerto com músicas do seu primeiro disco, o músico define que 

“extrai do seu vibrafone eletrificado sons que vão do puro e original do instrumento aos mais filtrados e 

distorcidos”. 

Moersch (2016: 52) aponta que os avanços tecnológicos do século XX levaram ao aumento do 

repertório para vibrafone com live electronic. Para o autor, Sequitur XI (2009) de Karlheinz Essl, 

Vibephone+Eletronic (2013) de Baljinder Sekhon II e Long Distance de Steven Snowden, são exemplos de 

obras que podem ser consideradas relevantes para o repertório do instrumento. Em ambas as obras 

ocorre a simbiose da exploração do timbre do vibrafone através de diferentes baquetas e materiais 

usuais simultaneamente ao processamento sonoro por via de softwares. 

Ainda neste contexto, foi possível encontrar em pesquisa na web uma obra para xilofone e 

eletrônica em tempo real. Trata-se da obra Xylocybin12 para xilofone e live eletronics do compositor Red 

Wierenga. A obra foi estreada em 2015 no projeto New Synchronism, com a performance do 

xilofonista Jonathan Singer.  

Portanto, obras mistas para xilofone com eletrônica em tempo real não são fáceis de se 

encontrar. Ainda que a obra Xylocybin possa ser uma referência nesse contexto, as obras para 

vibrafone são as que mais se aproximam da obra XyLoops. A utilização de pedais – tanto de Loop 

Station quanto de processadores sonoros – é rara, sendo mais comum a utilização de softwares em 

computadores.  

                                                
7 K&K Sound, Malletech e vanderPlas 
8 Conferir em: https://www.youtube.com/watch?v=iZYO82YVQzs 
9 Conferir em: https://www.youtube.com/watch?v=LLsC4t6uB5A 
10 Conferir em: https://www.youtube.com/watch?v=sTDEQkDi1wE&list=PL98F97A141F2B279E&index=5 
11 Conferir em: 
https://www.sescsp.org.br/programacao/157375_BETO+MONTAG+E+PSYCOLETIVO#/content=promocao 
12 Conferir em: https://www.youtube.com/watch?v=9ETp25wSQQ0&t=127s 
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LIVE LOOPING 

 

O recurso designado por loops - sessões curtas de áudio que se repetem - em composições e 

performances musicais remonta aos trabalhos experimentais desenvolvidos com fita magnética desde as 

décadas de 1950 e 1960, nomeadamente os trabalhos minimalistas de Terry Riley e Steve Reich. Ao 

longo das décadas seguintes, a técnica de se utilizar loops pré-gravados reproduzidos simultaneamente 

com sons acústicos produzidos em tempo real foi incorporada tanto pela música produzida em 

contexto acadêmico como pela música promovida pela indústria.  

O termo live looping (LL) é comumente usado para se referir a uma tecnologia usada em 

performances musicais que se utilizam de loops gravados em tempo real. Esta tecnologia - que pode ser 

explorada a partir de hardwares ou softwares instalados em portáteis ou dispositivos como tablets ou 

smartphones - propagou-se a partir dos anos 2000 com o advento de um pedal designado Loop Station 

(DUARTE, 2016: 09). Atualmente várias empresas têm desenvolvido novos modelos de hardwares, 

tanto para se operar com os pés como com as mãos (tabletops). 

De acordo com o tipo de configuração da aplicação, as ferramentas de LL podem disponibilizar 

uma ou mais pistas para se operar a captação do áudio em tempo real. No caso de haver mais de uma 

pista há a possibilidade de trabalharem sincronizadas ou não. No caso dos pedais ou tabletops, o número 

de pistas varia geralmente entre 1 e 5. Os softwares para portáteis ou mesmo dispositivos como tablets 

e smartphones costumam oferecer mais recursos neste sentido, como o caso da aplicação loopy hd13 que 

disponibiliza templates com 6, 9 ou 12 pistas. No entanto, ainda que o número de pistas seja reduzido, 

é possível construir overdubs em cada uma das pistas. Os overdubs são gravações sobrepostas às camadas 

já gravadas e que estão a tocar em playback. O número de overdubs que se permite criar pode ser 

infinito, sendo possível criar-se uma estrutura densa em uma única pista. 

Em artigo publicado recentemente (BARBOSA et al, 2017: 89) é possível verificar uma análise de 

101 ferramentas de LL - produzidas pelas indústrias de tecnologias ligadas à música, pelos estudos 

acadêmicos e projetistas independentes - que demonstram as diferentes características e possibilidades 

técnicas. Os autores apontam 5 dimensões de aspectos relevantes: 1) capacidades de controle de loops 

(básico ao avançado); 2) capacidade de inputs (baixo ao alto); 3) direcionamento de mapeamento (direto 

ou indireto); 4) função de feedback visual (limitado, transparente ou ornamental); 5) intensidade de 

feedback visual (alto ao baixo). Segundo os autores, as ferramentas de LL são assumidas pelos intérpretes 

como instrumento musical adotado de forma a enriquecer suas competências e assinaturas musicais. 

                                                
13 Conferir em: https://loopyapp.com/ 
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Segundo os autores Knowles & Donna (2012: 14), a tecnologia LL somada a outras técnicas de 

edição de áudio tipicamente utilizadas em estúdio que são incorporadas à performance em palco 

competem para a emergência de um novo paradigma de prática musical que designam por performance 

recordivity. Neste quadro, as técnicas de um campo influenciam retroativamente no outro. 

De forma geral, as ferramentas de LL disponíveis comercialmente são adotadas por intérpretes 

solistas enquadrados numa tradição de cantautor (sing-song-writer). Assim, o LL é tipicamente usado para 

enriquecer a música instrumental com padrões rítmicos repetidos ou para criar temas musicais com 

harmonia estática de forma a reproduzir a textura sonora de uma banda – linhas de baixo, secção de 

ritmos e harmonia (acordes). 

Neste tipo de prática performativa, a construção de uma camada estática a tocar em playback 

tende a gerar uma situação de monotonia e repetitividade que pode limitar o material musical 

produzido (PACHET et al, 2013: 2205). O desafio que se põe é o de superar esta limitação de forma a 

criar narrativas musicais onde o LL seja um ampliador de possibilidades e não um limitador. Neste 

sentido, alguns trabalhos têm sido desenvolvidos de forma a combinar LL e instrumentos de percussão 

(convencionais ou não). 

O percussionista brasileiro Naná Vasconcelos, por exemplo, fazia uso de diferentes sonoridades 

(voz, berimbau, apitos, chocalhos) captadas por microfone e processadas em um pedal de efeitos tipo 

delay14 de forma a criar uma situação próxima ao princípio do LL. A compreensão da utilização do delay 

como um princípio do LL pode ser verificada na tabela de ferramentas de LL analisadas por Barbosa et 

al (2017).  

Mais recentemente, com uso de loopers comercializados (como o pedal Loop Station), é possível 

encontrar na web projetos que usam, inclusivamente, instrumentos de lâmina, como a marimba em 

“Achronon”15 e a timbila nos projetos do percussionista Quiné Teles16. 

Na música de concerto há algumas peças escritas para percussão diversa onde se faz uso do LL 

como, por exemplo, no álbum “Import/Export' - Suite for Global Junk”, composto por Gabriel 

Prokofiev e editado em 2008, onde o compositor utiliza materiais diversos (como garrafa de 

refrigerante) em interação com o pedal Loop Station Boss RC-30017. Mais recentemente, o percussionista 

brasileiro Luis Bittencourt compôs uma peça intitulada “Memórias líquidas for solo waterphone and 

                                                
14 Conferir em: https://www.youtube.com/watch?v=rWTaCQT4LJw a partir de 7:24. 
15 Conferir em: https://www.youtube.com/watch?v=eb04vm3_G8I 
16 Conferir em: https://www.youtube.com/watch?v=sMGnFouZ1qc 
17 Conferir em: https://gabrielprokofiev.bandcamp.com/album/import-export-gabriel-prokofiev-suite-for-global-junk 
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live loops18” onde utiliza um pedal Boss RC-30. Outro projeto que utiliza materiais diversos com LL é 

o “Loop 2.4.3”19.  

No que se refere à literatura sobre LL e percussão, destaca-se a dissertação de mestrado de 

Fernando Menino onde foi desenvolvido um estudo sobre a obra Clapping Music, de Steve Reich (1972) 

para ser tocada por apenas um performer com uso da tecnologia LL. 

 

XYLOOP - ESTRUTURA COMPOSICIONAL 

 

Como já foi dito, essa obra foi composta em um processo colaborativo entre três pessoas onde 

um pesquisador atuou como idealizador da estrutura inicial da obra, um pesquisador atuou como 

viabilizador das ideias iniciais através de um dispositivo eletrônico (Loop Station) e também por meio do 

acréscimo de processamento sonoro em tempo real, em trechos da composição, através do acréscimo 

de pedais de efeito; e outro pesquisador atuou como intérprete, experimentando e sugerindo questões 

relativas à parte instrumental, principalmente no que diz respeito a técnicas estendidas e ideias musicais 

para os trechos com improvisação. Dessa forma, iremos aqui apresentar a estrutura inicial da obra e nos 

itens seguintes apresentaremos os outros passos do processo composicional colaborativo. 

De maneira ampla, a composição pode ser dividida em quatro seções: 

 

Seção 01 – Criação de uma Estrutura Sonora 01 formada por três diferentes camadas sobrepostas 

através da utilização da Loop Station; 

Seção 02 – Seção de improvisação livre utilizando uma escala pentatônica e interagindo com a 

Estrutura Sonora 01, criada na primeira seção; 

Seção 03 – Término da Estrutura Sonora 01 e início de uma nova estrutura através da 

sobreposição de uma única frase musical em cinco camadas através da Loop Station; 

Seção 04 – Trecho de interação do intérprete com a Estrutura Sonora 02, criada na seção 03, que 

pode ser dividida em quatro momentos: a) execução de trecho escrito; b) improvisação livre; c) 

repetição de parte do trecho escrito; e, d) Coda final. 

 

SEÇÃO 01 

 

Na primeira seção da obra é realizada a construção de uma Estrutura Sonora formada por três 

camadas que serão tocadas em loop, através da Loop Station. Foram pensadas três camadas que fossem 
                                                
18 Conferir em: https://soundcloud.com/luis-bittencourt-3/memorias-liquidas-for-solo-waterphone-and-live-loops 
19 Conferir em: http://www.loop243.com/ 
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contrastantes sonoramente e que possibilitassem e/ou facilitassem a interação do intérprete no 

momento de improvisação (seção 02). Assim, escolhemos sonoridades longas (rulos) e sonoridades 

rápidas, curtas e espaçadas. 

A primeira camada é formada pelo acorde de Fá maior, tocado em rulo, com utilização de 

baqueta macia e com pequenas variações de dinâmica. O fá foi escolhido por ser a nota mais grave do 

instrumento, assim, buscamos a sensação de um pedal grave que se manterá durante as duas primeiras 

seções da composição. 

 

 
Fig. 1 – Primeira camada sonora da Estrutura Sonora 01. 

 

Como pode ser observado no final de cada camada, é indicado para o intérprete deixar o loop 

acontecer de 2 a 4 vezes antes de sobrepor a próxima camada ou de mudar de seção. 

A segunda camada é realizada com baqueta dura e utilizando a técnica de dead stroke, ou seja, a 

baqueta deve ser mantida em contato com a tecla do xilofone a cada toque, o que acaba cortando ou 

“matando” a ressonância das teclas. A frase é formada por figuras curtas e rápidas espaçadas por 

momentos de pausa. 

 

 
Fig. 2 – Segunda camada sonora da Estrutura Sonora 01. 

 

A terceira e última camada também é formada por trechos curtos e rápidos alternados por 

pausas. Se compararmos as figuras 02 e 03, é possível observar que a terceira camada deve ser tocada 

nos momentos de silêncio da segunda camada. Nessa camada o trecho é tocado utilizando dos cabos 

das baquetas (rattan) criando uma sonoridade bastante curta e cristalina, timbricamente diferente do dead 

stroke. 

 

 
Fig. 3 – Terceira camada sonora da Estrutura Sonora 01. 
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SEÇÃO 02 

 

Na seção 02 é apenas indicada a realização de uma improvisação livre, tendo como “pano de 

fundo” a Estrutura Sonora 01 criada na primeira seção, e utilizando uma escala pentatônica iniciada na 

nota fá grave do xilofone. Se observarmos as figuras 01, 02 e 03, notamos que as três camadas que 

formam a Estrutura Sonora 01 são formadas por notas pertencentes a essa escala. Assim, o trecho todo 

está fundamentado nessa escala. 

 

 
Fig. 4 – Indicação da seção de improvisação livre com a escala pentatônica e o final da segunda seção com 

decrescendo e finalização do loop da Estrutura Sonora 01. 

 

SEÇÃO 03 

 

Também através do processo de sobreposição de camadas, nesta seção é realizada a construção 

da Estrutura Sonora 02 da obra. Existem duas grandes diferenças desta seção quando comparada com o 

processo realizado na primeira seção: Primeiro que agora serão cinco camadas e não três camadas 

sobrepostas; segundo que enquanto na primeira seção as camadas eram formadas por conteúdos 

sonoros bastante contrastantes, aqui as cinco camadas são formadas pelo mesmo material sonoro 

apenas tocado de pontos diferentes em cada vez. 

É utilizada uma frase musical de cinco compassos em fórmula de compasso 5/4 agora com escala 

pentatônica diferente das seções anteriores. 

 

 
Fig. 5 – Frase musical utilizada na seção 03 da composição e utilizada para criar a Estrutura Sonora 02. 
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Assim como na primeira seção, cada camada deve ser tocada, colocada em loop através da Loop 

Station, e o intérprete deve esperar entre duas e quatro repetições antes de tocar a próxima camada ou 

mudar de seção. 

Como já foi dito, as cinco diferentes camadas são formadas pelo mesmo material sonoro, apenas 

tocado em momentos diferentes. A primeira camada inicia-se no primeiro compasso, a segunda camada 

inicia-se no segundo compasso (o primeiro compasso torna-se o último), a terceira camada inicia-se no 

terceiro compasso e assim por diante. 

Como todas as camadas devem ser tocadas rigorosamente no mesmo andamento (semínima igual 

a 100 bpm) iremos ter um contraponto inicialmente entre duas vozes, depois três, quatro e finalizando 

com cinco. A tabela a seguir demonstra as combinações de compasso que iremos ouvir a cada nova 

camada acrescentada no loop. 

 

Camada 01 Todos os compassos serão ouvidos individualmente 

Acréscimo das camadas Sobreposição dos compassos 

Camada 02 1 e 2 2 e 3 3 e 4 4 e 5 5 e 1 

Camada 03 1, 2 e 3 2, 3 e 4 3, 4 e 5 4, 5 e 1 5, 1 e 2 

Camada 04 1, 2, 3 e 4 2, 3, 4 e 5 3, 4, 5 e 1 4, 5, 1 e 2 5, 1, 2 e 3 

Camada 05 1, 2, 3, 4 e 5 2, 3, 4, 5 e 1 3, 4, 5, 1 e 2 4, 5, 1, 2 e 3 5, 1, 2, 3 e 4 
Tab. 1 – Sobreposição dos compassos em cada camada da Estrutura Sonora 02. 

 

Se observarmos atentamente os dados da tabela 01, notaremos que o acréscimo de novas 

camadas cria maior complexidade sonora verticalmente, entretanto, horizontalmente cada vez as 

diferenças entre cada compasso vão ficando menores até o momento que, com o acréscimo da última 

camada, todos os compassos terão o mesmo material sonoro, ou seja, ouviremos a mesma estrutura 

sonora a cada compasso formada pela sobreposição dos cinco compassos da frase inicial. 

Assim, ao final do processo de construção da Estrutura Sonora 02, teremos uma sonoridade 

extremamente complexa (perspectiva vertical), mas extremamente estável no que se diz de variabilidade 

na linha temporal (perspectiva horizontal da música). 

 

SEÇÃO 04 

 

Como já foi dito anteriormente, a última seção pode ser subdividida em quatro partes, todas elas 

tendo como “pano de fundo” a Estrutura Sonora 02 criada na seção 03: 

  



MENDES, Helvio Monteiro; DUARTE, Alexsander Jorge; TRALDI, Cesar Adriano. XyLoops - Composição e performance de uma obra para xilofone e eletrônica em 
tempo real (live looping). Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-20 

 
 
 
 

 12 

1) Performance de um trecho escrito; 

2)  Trecho de improvisação livre interagindo com a Estrutura Sonora 02; 

3) Retomada de parte do trecho escrito; 

4) Coda final da obra onde ocorre um decrescendo e finalização do loop da Estrutura Sonora 02. 

 

ANÁLISE PERFORMÁTICA 

 

Apresentamos nesta parte do trabalho como ocorreu o processo de preparo da obra na 

perspectiva do intérprete. Por se tratar de uma composição colaborativa, o intérprete teve a 

oportunidade de expor suas ideias e sugestões que contribuíram para o enriquecimento da construção 

sonora a partir da estrutura inicial elaborada pelo compositor. 

Portanto, serão demonstrados as estratégias e caminhos adotados no trabalho colaborativo do 

intérprete no processo composicional e da performance da obra desde seu primeiro contato com a 

partitura, nas escolhas de baquetas e seleção dos efeitos nos processadores eletrônicos relacionados as 

pesquisas das possíveis explorações tímbricas. Por fim, na perspectiva dos gestos que se tornaram 

inerentes a performance, é relatada as experiências ocasionadas pelo uso dos pedais de efeitos e Loop 

Station que se tornaram parte do instrumento. 

Para uma melhor abordagem deste conteúdo, essa seção será subdividida em três partes: 

intérprete colaborador, intérprete pesquisador, gesto face a instrumentação. 

 

INTÉRPRETE COLABORADOR 

 

Diante do processo colaborativo na composição desta obra, a oportunidade de expor ideias e 

sugestões foi significativa no que diz respeito a realizar experimentos tanto na busca de timbres, quanto 

na abordagem de performance do instrumento. 

O processo de colaboração por parte do intérprete se iniciou a partir do primeiro contato com a 

partitura já idealizada e com comandos preestabelecidos pelo compositor, ou seja, toda a estrutura 

composicional da obra já havia sido desenvolvida, além das propostas de performance, desde a escolha 

da dureza de baquetas quanto à forma de uso do Loop Station. 

Portanto, o ponto de partida da colaboração não demandou um esforço na idealização da 

estrutura da obra e, mesmo que o compositor concedesse a liberdade para que qualquer modificação 

necessária na obra fosse feita, não estabelecendo hierarquias e horizontalizando as distintas 

competências de cada participante no processo composicional, preferiu-se manter a sua estrutura 

original. 
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Pelo fato do compositor ser percussionista, possuidor do conhecimento sobre os aspectos 

idiomáticos característicos ao xilofone, além da: tessitura estipulada, notação, abordagem performativa e 

gestos inerentes a performance, não foi apresentado na partitura nenhum tipo de incongruência à 

performance do instrumento. Portanto, a contribuição do intérprete foi focada na atuação de 

experimentos no instrumento buscando o enriquecimento sonoro da obra através das possibilidades de 

exploração tímbricas, técnicas estendidas ou nos moduladores sonoros (pedais). Também foram feitos 

uma série de estudos para propor ideias de improvisos e na construção de um discurso musical 

coerente com a proposta do compositor. 

Diante da perspectiva apresentada, a relação de colaboração que o intérprete desempenhou com 

o compositor e composição nesta obra se equipara as seguintes categorias: intérprete encomendador; 

intérprete cocriador; intérprete consultor; intérprete executante, presente durante e depois do processo composicional da 

obra (BEAL; DOMENICI, 2014: 1). 

 

INTÉRPRETE INVESTIGADOR 

 

A perspectiva da estrutura da peça feita pelo intérprete se diferencia ao do compositor, e isso 

ocorre pela forma que é utilizado o memory da Loop Station no decorrer da performance. Enquanto o 

compositor relata que a estrutura composicional da obra está dividida em 4 seções (ver página 8), o 

intérprete divide em 2 seções: 

 

SEÇÃO 1 

 
LOOP STATION 

Memory 1 
EFEITOS (GP-10) BAQUETA 

Camada 01 
Metrônomo no 

headphone 
harmonist + reverb (hall 2) 

Baqueta de borracha envolta com fio 

de lã com o menor nível de dureza. 

Camada 02 
Metrônomo no 

headphone. 
Reverb (hall 2) 

Baqueta de plástico com maior nível 

de dureza. 

Camada 03 
Metrônomo no 

headphone. 
reverb (plate) + delay (dual-S) 

Cabo de rattan da baqueta da segunda 

camada. 

Improviso 1 
pan (modulation) com 

rate na  

reverb (plate) + delay (dual-S) + pedal de 

expressão com o efeito wah-wah (tipo fat 

wah) 

Baqueta de plástico com maior nível 

de dureza. 

Tab. 1 – Descrição das configurações tecnológicas e das baquetas selecionadas para a seção 1. 
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SEÇÃO 2 

 
LOOP STATION 

Memory 2 
EFEITOS (GP-10) BAQUETA 

Camada 01 
Metrônomo no 

headphone 
reverb (plate) Baqueta de plástico com maior nível de dureza 

Camada 02, 03, 04 

e 05 
_______ _______ Baqueta de plástico com maior nível de dureza 

Improviso 2 

pan (modulation) com rate 

na  

reverb (plate) 
Quarteto de baquetas de borracha com o nível de 

dureza intermediário 

Tab. 2 – Descrição das configurações tecnológicas e das baquetas selecionadas para a seção 2. 

 

Tanto na seção 1, quanto na seção 2, há um momento dedicado ao improviso. Nomeamos, 

respectivamente, de improviso 1 e improviso 2. 

Para a seção 1 da obra, que ocorre a construção de uma Estrutura Sonora formada por três 

camadas contrastante, o compositor sugere o uso de distintos níveis de dureza de baqueta, utilização do 

cabo (rattan), além de timbres específicos, a citar: baqueta macia, baqueta dura com dead stroke e rattan. 

Para a seção 2, o compositor não aponta qual o tipo de baqueta deve ser utilizado no instrumento. 

Apesar da descrição do nível de dureza das baquetas, o compositor não especifica qual tipo de 

material da cabeça das baquetas, dando margem para experimentar um variado número de modelos 

durante a pesquisa de timbres. De acordo com Zampronha em entrevista cedida a Chaib (2007: 18), os 

diferentes tipos de dureza das baquetas influenciam na projeção sonora quando tocado nas diferentes 

regiões dos instrumentos de lâminas o que pode modificar não só o timbre, mas a forma do ataque do 

som, o que permite modificar substancialmente o caráter de um segmento musical. 

Ainda no âmbito das escolhas das baquetas, foi levado em consideração também as combinações 

tímbricas selecionadas no pedal de efeitos. Desta forma, gerou-se um estudo para definir qual baqueta 

selecionada poderia ter a capacidade de obter projeção sonora suficiente para ser captada pelo 

microfone e consequentemente alcançar uma resposta no pedal de efeito. 

No campo da escolha dos efeitos nos pedais o processo foi de experimentações que caminhavam 

em paralelo com a escolha das baquetas. 

No vasto leque de possibilidades de timbres que os pedais ofereciam, não foi possível ter um 

resultado sonoro satisfatório em virtude do rápido decaimento da ressonância do xilofone. Para alguns 

casos, como o uso do efeito wah-wah, foi necessário o uso de “truques” para que o efeito fosse 

utilizado. 

Na seção 1, com o objetivo de fortalecer o acorde escrito no registro grave do xilofone e tocado 

através de rulos, a escolha do efeito na primeira camada foi o harmonist. Nesse efeito, o acorde quando 
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tocado passou a ter a sua matriz sonora agregada por mais duas vozes, a de uma oitava abaixo e a de 

duas oitavas abaixo. A baqueta de borracha envolta com o fio de lã com o menor nível de dureza foi a 

escolhida para esta camada, além do uso do efeito de reverb. 

Para a segunda camada o efeito reverb foi escolhido, gerando um antagonismo ao timbre dead 

strock. O reverb dá a sensação de um ambiente acústico com bastante reverberação e o dead strock é usado 

na percussão para o abafamento da ressonância do instrumento pela própria baqueta após o ataque. A 

combinação sonora gerada por esses dois timbres remete uma paisagem sonora do cair de uma gota 

d’água no chão de uma gruta, onde o som seco do impacto da gota é reverberado pela acústica do 

recinto. 

Com o intuito de dar mais volume sonoro e destaque ao timbre produzido no xilofone ao ser 

tocado com o rattan, foram escolhidos os efeitos reverb (plate) e delay (dual-S) para a terceira camada da 

seção 1. 

O tipo do efeito de reverb é diferente da camada anterior tornando-se menos presente no 

resultado. Esta escolha seu deu com o propósito de enfatizar o efeito do delay que, consequentemente, 

atribuiu à frase musical tocado com acelerando, uma perspectiva de um curto eco sonoro sobrepostos. 

Para o efeito do improviso 1, foram feitas experiências na busca de conseguir utilizar o pedal de 

wah-wah. Como já descrito aqui, para conseguir utilizar este efeito foi feito através de um “truque”. 

Este consistiu em ativar o efeito de delay e ao tocar no xilofone pressionar o pedal de expressão ao 

mesmo tempo em que a repetição do som é produzida, assim, o pedal de expressão reconhece o delay 

como uma continuação do som. 

Ainda no efeito do improviso 1, antes de iniciar o improviso é ativado na Loop Station o efeito 

pan. O resultado deste efeito é um difusor panorâmico em que o som passa de uma coluna para a outra, 

dando a ideia de movimento. 

A seção 2 da obra foi dividida em três partes, tendo em vista a demanda dos tipos de baquetas e 

efeitos utilizados no pedal. Nesta seção buscou-se enfatizar o live looping na construção dos overdubs no 

formato mais puro do timbre do instrumento, em contraste com todos os efeitos que já haviam sido 

utilizados na seção 1. 

A divisão entre a primeira parte (camada 1 com reverb) e segunda parte (camada 2, 3 4, 5 sem 

reverb) foi escolhida após o resultado de experimentos utilizando o reverb (plate) em todas as camadas 

apontarem uma poluição sonora comprometendo a definição da melodia. 

Na primeira e segunda parte desta seção as 5 camadas são utilizadas as baquetas de plástico com 

o maior nível de dureza. 

Na terceira parte, que inclui o improviso 2 e a parte final da obra, optou-se pelo uso de baquetas 

de borracha com o nível de dureza intermediário. O efeito do reverb (plate) somado ao efeito delay (reverse) 
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no improviso 2, foram escolhidos na tentativa de valorizar os sons indefinidos executados em 

diferentes regiões do xilofone, aproveitando-se também dos tubos e madeiras. Assim como na seção 1, 

o efeito pan é ativado na Loop Station antes da realização do improviso 2.  

Após as experiências realizadas, as baquetas e efeitos selecionados para as duas seções, foram: 

 

SEÇÃO 1 

 

Primeira camada: baquetas de borracha envolta com fio de lã com o menor nível de dureza, que são 

apoiados pela escolha dos efeitos harmonist (duas vozes, sendo: (a) uma oitava abaixo e (b) duas oitavas 

abaixo mais a própria matriz sonora) e reverb (hall 2); 

Segunda camada: baquetas de plástico com maior nível de dureza, apoiado pelo efeito de reverb (hall 

2); 

Terceira camada: cabo de rattan da baqueta da segunda camada, apoiado pelo efeito reverb (plate) e delay 

(dual-S) 

Improviso 1:  baqueta de plástico com maior nível de dureza, apoiado pelo efeito reverb (plate), delay 

(dual-S) e o uso do pedal de expressão com o efeito wah-wah (tipo fat wah). O pedal da Loop Station é 

ativado o efeito tipo pan (categoria modulation com rate na mínima pontuada)  

 

SEÇÃO 2 

 

Camada 1: baqueta de plástico com o nível de dureza alta, apoiado pelo efeito reverb (plate); 

Camadas 2, 3, 4 e 5: baqueta de plástico com maior nível de dureza e sem efeitos; 

Improviso 2: quarteto de baquetas de borracha com o nível de dureza intermediário, apoiado pelo 

efeito reverb (plate). 

 

GESTOS FACE AO SETUP 

 

A constante interação do intérprete com as plataformas eletrônicas durante a performance da 

obra suscitou grandes desafios que extrapolaram os gestos usuais no instrumento. Rocha (2008: 25) 

explica que performance com live electronics implica em um alto grau de interação entre o intérprete e 

eletrônicos, no qual o sistema deve ser capaz de reagir aos sons e/ou gestos produzidos pelo músico. 

Estabeleceu-se uma rotina de estudos para que fosse possível se habituar aos novos elementos 

que se tornaram parte do setup, uma vez que se tratou do primeiro contato do intérprete com os pedais 

Loop Station e de efeitos moduladores de som. 
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Fig. 6 – Imagem dos equipamentos e conexões necessárias na obra XyLoops 

 

Uma parte do processo de estudos foi dedicado exclusivamente à Loop Station no sentido de 

dominar a prática de ativação e desativação da gravação da plataforma. Posteriormente, o trabalho se 

desenvolveu para a aquisição da percepção do tempo exato no ato de tocar o instrumento e, 

concomitantemente, pressionar o pedal no processo envolvido por movimentos somáticos do 

intérprete, o que acabou por originar inquietações quanto a performance do instrumento. 

A ação de realizar uma gravação no tempo real da performance exige mais do intérprete, 

demandando alta concentração, além de destreza para contornar uma situação de gravação malsucedida. 

Portanto, essas novas práticas tornaram-se uma preocupação a mais envolvendo a performance do 

instrumento que, até então, resumia-se ao intérprete em executar as notas e os ritmos descritos 

corretamente. 

Os novos gestos corporais que surgem a partir da expansão do setup do xilofone, especificamente 

relacionados aos pedais, remetem a outros instrumentos, vide o piano, o cravo ou a harpa de concerto. 

Entretanto, a utilização dos pedais nestes instrumentos está relacionada ao ato de abafar, sustentar ou 

mudar o registro dos eventos sonoros, o que não é o caso deste mecanismo quando utilizado no 

xilofone. Para o xilofone, os pedais se aproximam à prática performativa dos instrumentos no qual a 

reprodução sonora é gerada por captadores, a exemplo da guitarra elétrica. 

Diante desta comparação, duas dificuldades na performance do instrumento emergiram devido 

ao formato do xilofone, a citar: baixa visibilidade dos pedais e limitação na acessibilidade dos pedais 
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conforme a região que está sendo executado no instrumento. Chaib (2014: 92), relata que no repertório 

destinado a percussão a relação de espaço entre instrumento e instrumentista não poderá em hipótese 

alguma ser ignorada e tratando especificamente desta obra, em que consideramos os pedais como parte 

do instrumento, torna-se uma questão preponderante. 

O estudo envolvido para solucionar os problemas citados foi analisar todos os movimentos que 

seriam utilizados na perspectiva de racionalizá-los e consequentemente ter um mapeamento do espaço 

envolvido e a construção de gestos coerentes à performance. A metodologia adotada é sugerida por 

Chaib (2012: 97) nomeado de gesto intelectual, e encontra-se dividida em quatro fases: atenção, intenção, 

decisão e precisão.  

 

REFLEXÕES E CONCLUSÕES 

 

Neste artigo apresentamos o processo de composição e performance da obra XyLoops. Os 

principais contributos são: a) estado da arte sobre obras para xilofone e eletrônica em tempo real; b) 

mapeamento de trabalhos musicais com percussão e live looping; c) uma descrição do processo 

composicional realizado colaborativamente entre os pesquisadores; e d) uma reflexão sobre questões 

técnicas e interpretativas da obra. 

No estudo realizado foi possível encontrar apenas uma obra para xilofone e eletrônica em tempo 

real e seu foco não era em live looping. Assim, é possível notar o carácter inovador da pesquisa realizada e 

suas contribuições: 1) Composição da obra XyLoops criando e ampliando o leque de composições para 

xilofone; 2) Apresentação do processo composicional da obra, o que pode auxiliar no desenvolvimento 

de outras pesquisas e composições com esse enfoque; e, 3) As reflexões sobre os aspectos 

interpretativos da obra, contribuindo com outros instrumentistas que queiram tocar essa obra ou que se 

deparam com questões semelhantes em outras composições. 

De uma forma ampla, entendemos que a obra XyLoops está aberta a diferentes maneiras de se 

explorar modulações sonoras, desde diferentes efeitos aplicados por outros dispositivos distintos do 

aqui utilizado (Boss GP-10) ou mesmo com diferentes configurações dos respectivos parâmetros. A 

peça também é aberta a diferentes abordagens interpretativas, visto que há uma forte componente de 

improvisação. Dessa forma, além das explorações possíveis já citadas que abordam a componente 

eletrônica, perspectivas gestuais ou mesmo diferentes técnicas estendidas podem ser combinadas e 

aplicadas. 

Por fim, entendemos que a performance instrumental de obras com eletrônica em tempo real traz 

novos desafios interpretativos aos percussionistas. Assim, foi necessário que o intérprete: 1) adequasse 

sua postura interpretativa às necessidades impostas pela interação com os dispositivos; 2) familiarizar-se 
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e aprender a montar e configurar os equipamentos eletrônicos; 3) ter amplo conhecimento da estrutura 

composicional da obra já que em diversos momentos sua performance é parte criativa da composição.  
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Resumo: Este artigo propõe uma discussão sobre os usos de silêncios e durações estendidas na obra 

de compositores vinculados à editora alemã Edition Wandelweiser. Para isso, apresentamos análises de 

três peças publicadas pela editora entre 1994 e 2001: Klavierstück 2, de Jürg Frey; First Music for Marcia 

Hafif, de Antoine Beuger; e Space, de Michael Pisaro. Com as análises, buscamos revelar as diversas 

formas pelas quais os compositores estabelecem conexões entre esses dois conceitos, centrais nas peças 

selecionadas, através de formas de notação e estruturação altamente contrastantes. Buscamos também 

introduzir uma reflexão sobre a experiência do tempo e do silêncio na interação do ouvinte com as 

peças apresentadas. Assim, o trabalho visa uma contribuição ao campo da música experimental através 

da divulgação e discussão de uma produção musical que, ao longo dos últimos 26 anos, tem se 

debruçado extensivamente sobre a exploração artística de conceitos fundamentais para a área. 

 

Palavras-chave: Silêncio. Tempo. Música experimental. Wandelweiser.  
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Abstract: This article proposes a discussion about the uses of silences and extended durations in works 

of composers associated with the German publisher Edition Wandelweiser. For this purpose, we present 

analysis of three works issued between 1994 and 2001: Klavierstück 2, by Jürg Frey; First Music for Marcia 

Hafif, by Antoine Beuger; and Space, by Michael Pisaro. With these analyses, we aim to reveal the 

different ways through which the composers are able to establish connections between these two main 

concepts, central in the chosen works, using highly contrasting forms of musical notation and 

structuring. Moreover, we introduce a reflection on the experience of time and silence that emerges 

from the interaction between the listener and these works. Therefore, this article seeks to contribute 

with the experimental music field through the disclosure and discussion of a musical production that 

has, throughout the last 26 years, consistently explored such relevant concepts. 

 

Keywords: Silence. Time. Experimental music. Wandelweiser. 

 

* * * 

 

andelweiser é uma palavra inventada pelo compositor Burkhard Schlothauer para servir 

de nome à editora e gravadora que fundou em 1992, juntamente ao compositor Antoine 

Beuger. Michael Pisaro, membro do grupo de músicos que acabou por se reunir em 

torno desta gravadora, escreve que o neologismo pode sugerir o significado de “sinal de mudança” 

(Wegweiser des Wandels) ou “mudança sábia” (Wandel weise) (PISARO, 2009b). 

Ao longo dos últimos 26 anos, a Edition Wandelweiser foi responsável por uma extensa produção 

de discos e partituras. O website do grupo exibe um catálogo de mais de uma centena de discos 

lançados, quase todos ainda disponíveis para venda, e cerca de 1250 partituras de 20 compositores 

diferentes4. Embora a gravadora tenha sua sede na cidade de Haan, na Alemanha, o grupo abarca 

compositores estabelecidos em diversos países, como Suíça, Holanda, Nova Zelândia, Estados Unidos 

e Canadá. 

Apesar de compartilharem um grande interesse pelo silêncio e pela obra de John Cage, Pisaro 

ressalta que o termo Wandelweiser não designa uma posição estética fechada, mas sim uma rede de 

compositores que, ao longo do tempo, têm se dedicado a compartilhar ideias e trabalhar conjuntamente 

(PISARO, 2009b). O autor e compositor G. Douglas Barret discute as origens e a formação da estética 

do grupo em seu artigo “The Silent Network – The Music of Wandelweiser”, onde argumenta: 
                                                
4 Levantamento feito em 27 de maio de 2017, no site: <www.wandelweiser.de>. No momento desta pesquisa, os 
compositores vinculados à editora são: Antoine Beuger, Dante Boon, Daniel Brandes, Johnny Chang, Jürg Frey, Mark 
Hannesson, Eva-Maria Houben, Carlo Inderhees, Marcus Kaiser, Radu Malfatti, Anastassis Philippakopoulos, Michael 
Pisaro, Burkhard Schlothauer, Sam Sfirri, Craig Shepard, Thomas Stiegler, Taylan Susam, Stefan Thut, Viola Torros e 
Manfred Werder. 

W 
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O Stille Musik não resultou em qualquer tipo de doutrina fundadora ou manifesto para o 
Wandelweiser. Ainda assim, apesar dessa ausência de um programa estético formalizado, o 
Wandelweiser foi capaz de esculpir uma identidade coletiva relativamente refinada, por mais 
heterogêneos que seus elementos individuais possam ser em relação ao grupo. (BARRETT, 
2011: 454)5 

 

Neste artigo, buscamos discutir algumas das explorações de aspectos do silêncio e das durações 

estendidas na produção do grupo a partir da análise de três peças publicadas pela Edition Wandelweiser 

entre 1994 e 2001. As obras foram selecionadas com o objetivo de revelar uma ampla diversidade de 

modos de escrita e estruturação musical, exigindo assim distintas soluções para a análise, que ainda 

assim convergem para um denominador comum marcado pelo interesse por silêncios e longas 

durações. Buscaremos também refletir sobre como essas explorações de longos períodos de silêncio 

podem servir como catalisadores de uma mudança radical na experiência de escuta. 

As duas primeiras seções do texto pretendem delimitar as ideias de silêncio e durações estendidas 

que serão utilizadas ao longo das análises. Não propomos uma definição geral desses termos, mas 

apenas um recorte adequado ao contexto do artigo. As análises das peças escolhidas foram ordenadas 

progressivamente em relação à forma de notação, partindo da escrita que mais se aproxima da notação 

tradicional e concluindo com a obra que está mais distante da mesma. 

 

1. Silêncios 

 

As leituras do silêncio que emergem a partir da segunda metade do século XX estabelecem fortes 

vínculos com uma série de aspectos fundamentais para a música que viria a ser agrupada, ainda que de 

forma pouco precisa, sob a categoria do experimental. O silêncio responde a um anseio pela gradual 

remoção da subjetividade do compositor na produção musical, opondo-se ao ideal do compositor 

romântico. À perspectiva do sublime e transcendente, o silêncio opõe o encontro inevitável com o real, 

cotidiano e mundano. Como campo de indeterminação, o silêncio ameaça a ideia de obra musical 

enquanto estrutura rígida, dando lugar ao acaso. Por fim, mas não menos importante, o silêncio 

funciona como mecanismo para aproximar arte e vida, projeto que o coloca em diálogo com 

movimentos como o Fluxus, na década de 60, e com os ready-mades de Marcel Duchamp. 

Dentre as múltiplas concepções de silêncio que atravessam a música contemporânea, este 

trabalho coloca em diálogo duas definições complementares, uma negativa e outra positiva, que nos 

parecem apropriadas para refletir sobre a produção apresentada. Definido enquanto negação, o silêncio 

pode ser compreendido como a ausência de sons intencionados pelo compositor ou pelos intérpretes. 

                                                
5 Stille Musik did not result in any founding doctrines or a manifesto for Wandelweiser. Yet, despite this lack of a formal 
aesthetic program, Wandelweiser has managed to sculpt a relatively refined collective identity, however heterogeneous its 
individual elements may be relative to the group. (BARRETT, 2011: 454) 



GERMANO, Gustavo Branco; IAZZETTA, Fernando. Silêncios e Durações Estendidas no Wandelweiser - Três Análises. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, 
p.1-26 

 
 
 
 

 4 

Ou, de forma mais abrangente, como a ausência de sons intencionados por parte de um conjunto 

determinado de pessoas. Já que a intencionalidade pressupõe um agente, o silêncio, definido dessa 

forma, sempre está associado a uma ou mais pessoas. 

Podemos, entretanto, propor também uma definição positiva para o silêncio, definindo-o, em 

uma situação de performance, como o som que se manifesta à despeito da vontade do compositor e 

dos intérpretes. Embora a maneira mais simples de tomar consciência desse som seja através da 

ausência de sons articulados, é importante observar que ele não cessa no momento da produção 

intencional de sons. Essa definição, portanto, compreende o silêncio como uma entidade que 

independe de qualquer decisão do compositor ou intérprete, atuando tanto na presença quanto na 

ausência de outros sons. 

 

2. Durações estendidas e a verticalização do tempo musical 

 

John Cage associa à sua proposta de musicalização do silêncio a necessidade de uma nova forma 

de estruturação musical, que não se baseie mais em relações harmônicas, mas em estruturas de durações 

(CAGE, 1973: 63). 

Entenderemos a duração como um conjunto de formas de mensuração do tempo, seja ela 

cronométrica (medida em horas, minutos e segundos), relativa (expressa na notação musical através de 

figuras mensurais que operam sempre a partir da multiplicação ou divisão de um pulso subjacente), ou 

experiencial (dimensão subjetiva estabelecida na interação entre o indivíduo e os acontecimentos). 

A ideia de duração estendida pode ser aplicada tanto à duração da obra como um todo quanto à 

duração de determinada seção, passagem ou som. Uma duração pode ser considerada estendida 

quando: 1. estabelece um desafio às capacidades físicas ou técnicas do intérprete ou do ouvinte; ou 2. é 

muito superior à duração que historicamente se convencionou associar, na música erudita, com o 

objeto em questão. 

Associada à neutralização da percepção de causalidade entre os fenômenos musicais, uma 

duração estendida pode gerar a impressão de suspensão do tempo: 

 
Tendo a sensação de se estar à deriva no tempo, em uma escala que esquece o relógio – em 
que se vai, mais cedo ou mais tarde, esquecer o começo; em que não será possível antecipar o 
fim – de que o que ocorreu no início da peça está não apenas dentro da escala da peça, mas na 
escala de nossa vida – tudo isso ocorre em outro âmbito de durações. (PISARO, 2009a: 69)6 

 

                                                
6 Having the sense that one is adrift in time, on a scale that forgets the clock – that one will, sooner or later, forget the 
beginning; that one will not be able to anticipate the end – that what has occurred early in the piece takes place not just 
within the scale of the piece, but in the scale of one’s life – all of this happens in another durational realm. (PISARO, 2009a: 
69) 
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A percepção de tempo que deriva desse tipo de construção musical identifica-se com o que 

Jonathan Kramer (1988) denomina tempo vertical. O tempo assim classificado caracteriza-se: 1. Pela não-

linearidade, ou seja, não há direcionalidade ou percepção de relações de causalidade entre um evento 

sonoro e outro; e 2. Pela continuidade, ou seja, o tempo não apresenta rupturas que originem 

descontinuidades, impedindo a segmentação da música em “momentos” isolados (CARON, 2007). 

Para Carole Gubernikoff (1992: 53), a verticalidade “se torna não apenas uma característica de uma 

determinada temporalidade, um dos níveis entre outros, como verdadeira estética da música do século 

XX”, transparecendo também em peças de compositores como La Monte Young, Steve Reich e 

Karlheinz Stockhausen: “[a] peça musical é entendida como momento, um único presente que se 

estende por uma duração enorme, um “agora” que é potencialmente infinito e que é, apesar de tudo, 

percebido como um instante. É a eternidade que se torna “stasis”.” (GUBERNIKOFF, 1992: 49) 

 

3. Análises 

 

3.1 Klavierstück 2 

 

Em Klavierstück 2 (2001), para piano solo, Jürg Frey utiliza notação tradicional para indicar alturas 

e durações, grafando-as em um pentagrama único no qual alterna entre as claves de sol e fá. Uma única 

indicação de dinâmica é oferecida no início do primeiro sistema, sugerindo que todas as seções devem 

ser realizadas em pianíssimo (pp). Por optar pelo uso das figuras rítmicas convencionais, a escrita 

emprega durações relativas, que são depreendidas em função do andamento determinado a cada seção da 

peça. A peça apresenta cinco seções claramente diferenciadas por andamentos, ritmos, relações 

intervalares e tessituras contrastantes. 

 

 
Fig. 1 – Seção A e fragmento da seção B de Klavierstück 2. Fonte: FREY (2001).  
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Na primeira seção (A), um acorde é reiterado quatro vezes, sempre com mesma duração 

(mínima), enquanto uma longa pausa com o dobro desta duração separa cada nova aparição. A 

pulsação é lenta (semínima = 54), mas não obstrui a percepção de periodicidade oferecida pela 

repetição de uma estrutura rítmica simples (1:2) e que não se altera. 

A segunda seção (B) se distingue por uma mudança de tessitura e duração das figuras. Nela, Frey 

apresenta oito díades consecutivas que caminham em movimento ascendente. A percepção do 

movimento melódico, entretanto, é aqui fragilizada por uma dilatação radical da periodicidade – a 

indicação de andamento para essa seção indica um pulso de semínima = 12bpm, e as díades têm 

duração relativa de 6 tempos (com exceção da penúltima, que dura 9 tempos). Convertendo a duração 

relativa em duração cronométrica, obtemos uma duração de 30 segundos para cada som (45 segundos 

no caso do penúltimo). 

Essa distensão do tempo oferece uma subversão da abordagem convencional de pulsação. 

Estudos mostram que há uma faixa otimizada para a percepção de periodicidade, na qual os seres 

humanos são capazes de sincronizar sua percepção com o pulso da música com maior grau de precisão. 

De acordo com o neurocientista Aniruddh Patel (2008: 100), o ser humano apresenta dificuldades em 

acompanhar um pulso mais rápido do que 200ms (300bpm) ou mais lento do que 1,2 segundos 

(50bpm). Além disso, dentro dessa faixa haveria uma predileção por pulsos que ocorram com uma 

periodicidade de 500 a 700 milissegundos (aproximadamente 85 a 120bpm). 

Assim, um pulso de 12 batidas por minuto dificilmente poderá ser interiorizado com precisão 

pelo intérprete, a não ser através de uma subdivisão (por exemplo, calculando cada semínima como 

uma acumulação de 8 pulsos de fusas em 96bpm, ou ainda, como um período de 5 segundos – 

intervalos de tempo mais convencionalmente utilizados na performance musical). Se fosse a intenção 

do compositor obter maior precisão na realização desse intervalo de tempo, o compositor poderia 

também ter solicitado a utilização de um cronômetro e anotado uma duração de 30 segundos para cada 

acorde. Entretanto, utilizando a notação convencional, Jürg Frey brinca com a ideia de pulsação, 

utilizando uma escrita métrica para atingir um efeito que, na percepção, dificilmente se revela como tal. 

A seção também joga com o fato de o piano ser um instrumento que produz sons com duração 

limitada pelo tempo de vibração das cordas. Considerando a dinâmica sugerida (pianíssimo), mesmo com 

a utilização do pedal de sustentação, a duração efetiva do som dificilmente alcançará os 30 ou 45 

segundos indicados na partitura. Dessa forma, essa seção sugere uma espécie de silêncio implícito, de 

duração indeterminada, que não é grafado com pausas mas emerge com o fim do tempo de ressonância 

do acorde, em função das próprias características físicas do instrumento, do espaço de performance e 

da intensidade com a qual o intérprete atacou as teclas do piano. 

A terceira seção (C) apresenta uma díade em intervalo de quarta (mi e lá), que é repetida 468 
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vezes, sempre com a mesma duração (semínima = 63bpm). Embora seja a única seção da peça a utilizar 

fórmula de compasso, essa utilização parece ser apenas uma forma de facilitar a leitura, indicando o 

número de vezes que o acorde deverá ser repetido. 

 

 
Fig. 2 – Fragmento inicial da seção C de Klavierstück 2. Fonte: FREY (2001). 

 

Distintamente das demais seções, aqui a percepção de pulsação é colocada em primeiro plano. 

Apesar do tempo estriado, Jürg Frey mantém um senso de estaticidade através da recusa em forçar 

qualquer tipo de direcionalidade sobre a seção. Em artigo sobre o Wandelweiser, a musicóloga Morag 

Josephine Grant coloca em outra perspectiva essa aparente estaticidade da repetição: 

 
Quando observamos uma mesma coisa repetidas vezes, não há necessidade de desenvolvê-la: 
ela desenvolve a si mesma. Ou, como comentou certa vez o artista Andy Goldsworthy: ‘A 
mudança é melhor compreendida permanecendo-se no mesmo lugar.’ O mesmo pode ser dito 
de ações: faça algo repetidamente, e ele se torna diferenciado. Mantenha uma rotina por tempo 
suficiente, e ela se converte em algo de diferente. (GRANT, 2011: 535-536)7 

 

A quarta seção (D) rompe bruscamente com a periodicidade rítmica insistente da seção anterior. 

Uma díade em intervalo de quinta justa (si e fá sustenido) é repetida quatro vezes, com duração 

diferente a cada nova aparição. O pulso indicado é semínima = 48 bpm, e as durações relativas de cada 

aparição do intervalo são de 4, 7, 8 e 6 tempos, respectivamente. Mais uma vez, Frey parece jogar com 

a percepção rítmica, empregando durações próximas, mas nunca iguais, dentro de uma faixa em que a 

percepção humana encontra dificuldade para realizar uma mensuração precisa do comprimento do 

evento. 

As alturas escolhidas são as mesmas utilizadas por La Monte Young em sua Composition 1960 #7, 

na qual o compositor apresenta uma única díade e pede que o som seja sustentado “por um longo 

tempo”. Tratando-se de um compositor reconhecido, que tem como uma das principais marcas de sua 

poética o uso de durações estendidas, não é difícil imaginar que essa seção do Klavierstück 2 seja uma 

referência à obra de Young. Quão longo é “um longo tempo”? Jürg Frey responde quatro vezes à 

                                                
7 When we observe the same thing again and again, there is no need to develop it: it develops itself. Or, as the artist Andy 
Goldsworthy once commented: ‘Change is best understood by staying in the same place’. The same can be said of actions: 
do something repeatedly, and it becomes differentiated. Carry out a routine for long enough, and it becomes something else. 
(GRANT, 2011: 535-536) 



GERMANO, Gustavo Branco; IAZZETTA, Fernando. Silêncios e Durações Estendidas no Wandelweiser - Três Análises. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, 
p.1-26 

 
 
 
 

 8 

pergunta sugerida pela Composition 1960 #7: 4 tempos, 7 tempos, 8 tempos, 6 tempos. Mas talvez, para 

os limites de nossa percepção, as respostas não sejam tão diferentes entre si, e a duração continue 

sendo percebida pelo ouvinte simplesmente como “um longo tempo”. 

 
Fig. 3 – Reprodução da partitura de Composition 1960 #7, de La Monte Young. 

 

 
Fig. 4 – Seção D de Klavierstück 2. Fonte: FREY (2001). 

 

No meio da quinta e última seção (E), Frey introduz uma ruptura no fluxo contínuo de sons 

através da inserção de uma pausa de 16 tempos. Deve-se fazer uma distinção entre esse silêncio os 

silêncios que aparecem no início da peça. Na seção inicial (A), a duração dos silêncios estabelece uma 

proporcionalidade simples com a duração dos sons (1:2), dentro de uma faixa de durações em que essa 

relação se torna perceptível. Assim, o silêncio assume uma de suas funções mais convencionais, 

participando da construção de um motivo rítmico, que é repetido quatro vezes. Na seção final, 

entretanto, a duração estendida do silêncio desfaz gradualmente qualquer percepção de periodicidade. 

 

 
Fig. 5 – Fragmento da seção E de Klavierstück 2. Fonte: FREY (2001). 

 

Neste momento da peça, as ideias de Jürg Frey sobre o silêncio, apresentadas em sua produção 

escrita, se tornam mais aparentes:  
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O silêncio não é alheio aos sons que foram ouvidos previamente. Esses sons tornam o silêncio 
possível por cessarem e concedem-lhe um vislumbre de conteúdo. Conforme o espaço de 
silêncio se expande, os sons enfraquecem em nossa memória. Surge, então, esta lenta 
respiração entre o tempo do som e o espaço do silêncio. (FREY, 1998)8 

 

O “vislumbre de conteúdo” que a memória dos sons concede ao silêncio que se introduz é, por 

exemplo, o tempo musical. Somente um silêncio suficientemente longo é capaz de ofuscar essa marca, 

retirando gradualmente o ouvinte do tempo dos sons. A pausa, silêncio enquanto negação, cria uma 

abertura para o aspecto positivo do silêncio, o silêncio como uma categoria de som. 

Cada seção do Klavierstück 2 apresenta um som ou um conjunto de sons que reunidos expressam 

uma ideia simples e coesa: determinado intervalo, determinada duração, em determinada tessitura, etc. 

Invés de forçar um desenvolvimento dessa ideia através dos procedimentos composicionais 

tradicionais, Jürg Frey opta pela permanência, reiterando a ideia e deixando que tome o tempo que for 

necessário para permitir que nossa percepção possa se dar conta das pequenas sutilezas inerentes ao 

som escolhido. A tabela abaixo identifica os aspectos que dão coesão e distinguem entre si cada uma 

das seções da peça: 

 

Seção Materiais Tessitura Durações relativas BPM 

A Acordes e pausas E2 – F#3 2 e 4 tempos 54 

B Díades C1 – F#2 6 e 9 tempos 12 

C Díades E4 – A4 1 tempo 63 

D Díades B3 – F#4 4, 6, 7 e 8 tempos 48 

E Díades, alturas isoladas e pausas Bb3 – C#6 4, 8 e 16 tempos 42 

Tab. 1 – Relação dos principais aspectos musicais em cada seção da Klavierstück 2. 
 

A percepção da passagem do tempo na peça se identifica com o que Jonathan Kramer denomina 

tempo momentâneo. Embora os momentos (seções) estejam em sucessão temporal, não há percepção de 

linearidade, entendida no sentido de uma causalidade entre o anterior e o posterior. Jean-Pierre Caron 

mostra que o tempo momentâneo estabelece uma “primazia da percepção sobre a memória” (CARON, 

2007: 18), resultando em uma intensificação do presente, oposta à percepção de um discurso 

teleológico. 

Podemos observar ao menos três formas através das quais a peça interage com o silêncio. Na 

seção A, a utilização das pausas permite a criação de um motivo rítmico. O silêncio é a ausência do 

material. 

Na seção B, há um silêncio implícito. O som produzido pelo piano decai pela própria 
                                                
8 The silence is not uninfluenced by the sounds which were previously heard. These sounds make the silence possible by 
their ceasing and give it a glimmer of content. As the space of silence stretches itself out, the sounds weaken in our memory. 
Thus is the long breath between the time of sound and the space of silence created. (FREY, 1998) 
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especificidade do instrumento, e sua ressonância é gradualmente encoberta pelo som do silêncio. Na 

tentativa de acompanhar o envelope dinâmico do som do piano, o ouvinte entra no mesmo âmbito de 

intensidades do ruído de fundo da sala. O silêncio se faz ouvir. 

Na seção E, o silêncio aparece mais uma vez grafado na forma de pausas. Entretanto, a duração 

estendida suprime a percepção rítmica, e o silêncio desloca o ouvinte para fora do tempo dos sons. Há 

uma tensão entre o silêncio enquanto material, aquele que carrega uma sombra do conteúdo dos sons 

produzidos pelo intérprete, e o silêncio externo, um puro indeterminado. 

Nicholas Melia, a partir de conversas com o compositor, afirma que Jürg Frey opera uma 

distinção entre os silêncios internos à peça e o silêncio externo a ela (MELIA, 2011). O silêncio interno 

à peça faz parte do conteúdo; é uma ausência que deriva do som que a antecede, carregando assim o 

rastro de sua presença. Entretanto, haveria ainda um silêncio primordial (silence itself), que permaneceria 

externo e imune ao processo de divisão (texto/contexto; obra/vida) gerado pela projeção de som em 

uma performance musical. 

Em Klavierstück 2, o silêncio externo é favorecido pela alta permeabilidade da performance, 

decorrente da baixa intensidade de todos os sons articulados pelo intérprete. Assim, podemos destacar 

também esse silêncio que acompanha toda a duração da peça, ao mesmo tempo “ameaçando e 

condicionando sua autonomia” (MELIA, 2011: 480). 

As durações estendidas aparecem de três formas distintas na peça. Na seção B, o compositor 

utiliza-se de um pulso cuja periodicidade é demasiado esparsa para ser assimilada pela percepção 

humana. A duração é estendida em relação a um limite imposto pela percepção. 

Ainda na mesma seção, o compositor indica que, sobre esse pulso, sejam produzidos sons com 

duração relativa de 6 e 9 tempos. A duração solicitada não se efetiva por características próprias do 

instrumento, que tem um tempo de ressonância limitado. A duração é estendida em relação às 

características do instrumento. 

Na seção C, um mesmo som é repetido 468 vezes. Embora o som tenha uma duração 

convencional, que revela uma pulsação facilmente assimilada, a seção como um todo tem duração 

estendida, levando o ouvinte a buscar novas formas de escuta para um mesmo som. 

 

3.2 First Music for Marcia Hafif 

 

First Music for Marcia Hafif (1994) é a primeira de um conjunto de peças de título similar, dedicadas 

à pintora californiana que dá nome à série. O compositor, Antoine Beuger, considera que cada uma 

dessas peças representa uma mudança significativa em seu pensamento composicional (BEUGER, 

2009).  
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Marcia Hafif, assim como Antoine Beuger, desenvolveu grande parte de sua obra através de 

séries, nas quais um mesmo tema ou ideia é explorado diversas vezes, resultando em um conjunto de 

obras similares, mas não idênticas9. Em entrevista com James Saunders, Beuger comenta uma das séries 

de Hafif: “Todos os desenhos são muito similares, todos são diferentes. Ela fez a mesma coisa 

repetidas vezes por vários anos. O que resultou foram todas essas diferenças.” (BEUGER, 2009: 237)10. 

Em outro momento da mesma entrevista, o compositor retorna à ideia de similaridade: “Talvez seja 

mais um mundo de similaridade do que de mesmice. E similaridade significa diferença. O que é similar 

não pode ser o mesmo. Penso que a similaridade é um conceito muito interessante por se encontrar em 

algum lugar entre a mesmice e a diferença.” (BEUGER, 2009: 240)11 

Pretendemos mostrar como, ao longo das 9 horas de First Music for Marcia Hafif, Antoine Beuger 

emprega silêncios e durações estendidas como forma de criar uma experiência musical que se distingue 

da escuta em uma situação tradicional de concerto, explorando as diferenças que emergem de situações 

aparentemente repetitivas ou estáticas. 

A partitura contém uma bula de instruções para a realização da performance, seguida por uma 

única página contendo as indicações de duração e modo de produção de cada som. A peça não se 

utiliza de instrumentos musicais convencionais, mas sim de um pedaço de lixa fixado em uma caixa de 

madeira ou papelão, tocado com um pequeno graveto e com um pedaço de papel por um número 

indeterminado de intérpretes. O compositor é bastante específico na descrição do instrumento, 

indicando inclusive as medições sugeridas para o papel e a caixa a serem utilizados em sua construção. 

A segunda página especifica como deverá ser realizado cada som a partir de quatro elementos: 1. 

a duração do movimento, medida em tempo cronométrico; 2. o objeto que irá friccionar a lixa; 3. o 

espaço de deslocamento do objeto sobre a lixa; e 4. a mão com a qual o intérprete deverá manipular o 

objeto. 

Beuger propõe que o movimento de fricção do graveto ou do papel sobre a lixa seja realizado 

sempre com pressão mínima, deixando o objeto “encontrar seu caminho sobre a superfície irregular da 

lixa”. Entretanto, através da interação criada entre a duração (tempo) e o comprimento (espaço) do 

movimento, determinados com precisão na partitura, o compositor consegue atribuir diferentes 

velocidades ao mesmo, o que gera diferentes amplitudes e timbres aos sons produzidos. 

Para determinar o espaço da lixa que será friccionado pelos intérpretes, Beuger desenha na 

                                                
9 A organização de obras em séries por diversos dos compositores do Wandelweiser é o tema central dos textos “Testing the 
Consequences – Multipart Series in the Work of the Wandelweiser Composers” de James Saunders e “Series and Place” de 
M. J. Grant. 
10 “All drawings are very similar, all are different. She did the same thing over and over again for several years. What came 
out were all these differences” (BEUGER, 2009: 237) 
11 "Maybe it’s more a world of similarity than of sameness. And similarity means difference. What is similar cannot be the 
same. I think similarity is a very interesting concept as it locates itself somewhere between sameness and difference." 
(BEUGER, 2009: 240) 
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partitura uma grade que divide a área total da lixa em 16 retângulos menores. Esses retângulos são 

delimitados por 5 linhas verticais (linhas 1-5) e 5 linhas horizontais (linhas A, B, C, D e E). Dessa 

forma, se o compositor deseja, por exemplo, que o movimento seja realizado na extremidade superior 

da lixa (linha horizontal A), percorrendo-a inteiramente da esquerda para a direita (entre as linhas 

verticais 1 e 5), escreve na partitura a indicação A 1-5. 

 

 
Fig. 6 - Fragmento da bula de First Music for Marcia Hafif. Fonte: BEUGER (1994). 

 

A estrutura de First Music for Marcia Hafif consiste na alternância entre períodos de produção de 

som pelos intérpretes e períodos de silêncio, nos quais os intérpretes se mantêm sentados sem realizar 

qualquer tipo de ação. Para evitar a criação de uma oposição entre som e silêncio, o que poderia gerar 

uma compreensão equivocada de que não ocorrem sons nos períodos de silêncio, iremos nos referir 

aos períodos de som produzido intencionalmente pelos intérpretes como períodos de ação. Cada período 

de ação consiste em um único som produzido pelos intérpretes, isolado dos demais pelo silêncio que o 

sucede e antecede.12 

A duração de cada ação é prescrita pela partitura em tempo cronométrico, medido em minutos e 

segundos. Além de explicitar a duração, colocando-a entre parênteses, a partitura prescreve também o 

momento da peça em que o som deve começar e terminar (por exemplo: 0:20’51” - 0:21’25”, no caso 

do primeiro período de ação), deixando subentendidas as durações dos períodos de silêncio. Ao todo, 

ocorrem 29 períodos de ação e 30 períodos de silêncio distribuídos ao longo das 9 horas de duração 

total da performance. 

 

                                                
12 Uma única exceção é encontrada na vigésima-segunda linha da partitura, cujo tempo de ação (6:03’50” - 6:04’45”) está 
contido no tempo da ação anterior (5:55’08” - 6:05’18”). Consequentemente, duas ações serão realizadas simultaneamente – 
uma com a mão direita e outra com a esquerda. 
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Fig. 7 – Dez primeiras linhas da partitura de First Music for Marcia Hafif. Fonte: BEUGER (1994). 

 

Beuger utiliza 12 valores diferentes de duração para os períodos de ação, sendo o mais curto 

0’01” (um segundo) e o mais longo 10’10”. Já no caso dos períodos de silêncio, cada período assume 

uma duração distinta, havendo apenas uma recorrência dentre os 30 valores utilizados. De modo geral, 

os períodos de silêncio são muito mais longos que os períodos de ação, variando entre 6’47” e 26’59”. 

Apenas o período de ação de maior duração (10’10”), que ocorre somente duas vezes ao longo da obra, 

é mais longo que o silêncio de menor duração (6’47”).  

Também é importante notar que os períodos de ação apresentam maior variabilidade: o período 

de ação mais longo é 670 vezes maior que o período de ação mais curto; no caso dos períodos de 

silêncio, o período mais longo é cerca de 4 vezes maior que o período mais curto. Aproximando os 

valores cronométricos para durações usualmente empregadas na tradição musical, poderíamos pensar 

que os períodos de ação podem assumir tanto a duração de uma nota ou motivo (0’01”, 0’02”) quanto a 

duração de uma frase (0’05”, 0’13”), ou até mesmo de uma composição na íntegra (6’17”, 10’10”). Já as 

durações dos períodos de silêncio estão sempre em um âmbito próximo do que historicamente se 

convencionou como a duração de uma obra completa, considerando a tradição erudita da música 

ocidental. 

Uma análise mais apurada nos permite levantar a hipótese de que a escolha dos 12 valores de 

duração para os períodos de ação, assim como a escolha da quantidade de vezes que cada um aparece, 

não é meramente acidental, mas esconde uma relação intencional de proporção entre ação e silêncio. Se 

somarmos a duração dos 29 períodos de ação obteremos um total de 3240”, ou 54’. A duração total da 

peça, de 9 horas, corresponde a 540’, dez vezes a duração somada dos períodos de ação. Portanto, a 

relação entre silêncio e ação na peça é exatamente 1 para 9, ou seja, a cada segundo de ação 

correspondem 9 segundos de silêncio.13 

                                                
13 Embora a partitura apresente 30 linhas de ação, consideramos somente 29 períodos de ação devido à sobreposição 



GERMANO, Gustavo Branco; IAZZETTA, Fernando. Silêncios e Durações Estendidas no Wandelweiser - Três Análises. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, 
p.1-26 

 
 
 
 

 14 

Os sons produzidos pelos intérpretes são ruidosos, sem altura definida, e sempre de baixa 

intensidade, mesmo que haja uma amplificação gerada pela caixa acoplada à lixa e variações de dinâmica 

decorrentes das diferentes velocidades do movimento. Assim, podemos imaginar que, mesmo nos 

momentos da peça em que há som intencional, este não se sobrepõe ao silêncio de forma a encobri-lo 

completamente. Pelo contrário, as intervenções dos intérpretes são sempre discretas e interagem em 

nível de igualdade com o ruído de fundo do ambiente de performance. Em outras palavras, os períodos 

de ação são permeáveis à ação do silêncio. 

Embora muito sutis, as intervenções produzidas são reforçadas pelo longo espaço de tempo 

entre cada uma. O primeiro período de ação da peça, por exemplo, é antecedido por 20 minutos e 51 

segundos de silêncio. A experiência de passar um tempo tão extenso sem a ocorrência de qualquer tipo 

de ação intencional permite que qualquer atividade que venha a se sobrepor neste silêncio assuma uma 

grande importância. 

Deste modo, a percepção de um movimento sincronizado, uma atividade conjunta do grupo de 

intérpretes após um longo período de inatividade coloca cada período de ação sob um holofote, 

confirmando a máxima Cageana: “Um ouvido isolado não é um ser.” (CAGE, 1973: 31)14. Ainda que 

utilizando dinâmicas pequenas, a interação com silêncios de longas durações faz com que cada som seja 

amplificado não em um nível acústico, mas em uma intensificação da percepção. 

Essa ampliação da percepção se estende não apenas para os períodos de ação, mas também para 

os períodos de silêncio, tornando o ouvinte consciente da variedade sonora que permeia o ambiente de 

performance.  

A repetição de uma estrutura simples de alternância entre períodos de ação e períodos de silêncio 

nos remete ao interesse de Beuger pela similaridade: cada período de ação é similar ao anterior, mas 

essa similaridade revela toda uma gama de diferenças. Nos períodos de ação, algumas dessas pequenas 

diferenças são determinadas pelo compositor: a mudança do objeto de fricção (graveto ou papel), a 

alternância entre as mãos direita e esquerda, e a velocidade do movimento. Entretanto, nos períodos de 

silêncio o único parâmetro determinado é a duração, de modo que todas as características acústicas dos 

sons resultantes são puramente indeterminadas. 

Dois fatores atuam na criação de diferenças entre os períodos de silêncio da peça: de um lado, a 

própria percepção do ouvinte, continuamente transformada pela duração da experiência; de outro, 

alterações imprevisíveis no (ou ao redor do) ambiente de performance. Um exemplo da transformação 

do silêncio no tempo pode ser observado na descrição que o pianista Larry Solomon faz de uma 

                                                                                                                                                            
temporal que ocorre entre as linhas de números 21 e 22 (ver nota anterior). O leitor interessado em refazer a soma da 
duração total dos períodos de ação apresentada aqui deve, portanto, considerar desprezível a duração da linha de número 22 
para obter o mesmo resultado que apresentamos no texto (3240” ou 54’). 
14 “An ear alone is not a being” (CAGE, 1973: 31) 
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performance da obra 4’33”, de John Cage, na qual o intérprete deve permanecer em silêncio ao longo 

de toda a duração da peça: 

 
No início do primeiro movimento, quando me sentei em silêncio, o auditório estava muito 
quieto. O público, é claro, estava esperando pelo ritual de performance usual. Eu deveria tocar 
algo, fazer sons. Mas quando isso não aconteceu, foi possível sentir a tensão emergir no 
auditório. Foi como um longo silêncio durante uma conversa ao telefone. O primeiro 
movimento é o mais curto, apenas cerca de meio minuto, mas pareceu muito mais longo. Eu 
diria que o primeiro movimento teve uma forma e um conteúdo bem definidos. Foi muito 
quieto - “silencioso”, alguns diriam, com uma tensão crescente e um clímax perto do final. 
Fechei a tampa do teclado e virei a página para o segundo movimento, evocando algumas 
risadas. Ao abrir novamente a tampa para iniciar o segundo movimento, o clima mudou. A 
plateia estava agora mais relaxada e consciente de que a situação era planejada. A curva de 
tensão caiu dramaticamente. Esse movimento foi calmo, quieto, com sons ocasionais do 
público – uma risada aqui, um suspiro ali. Conversas eram pontuadas por momentos quietos. 
Sons vindos de fora do auditório eram ouvidos. Esse é o movimento mais longo, com 
aproximadamente dois minutos e meio, mas pareceu mais curto que o primeiro, e 
definitivamente mais tranquilo, agora que as pessoas sabiam o que esperar. 
A tampa foi fechada novamente, e outra página virada. Tampa aberta – terceiro movimento. 
Esse movimento também teve seu próprio caráter. O público estava agora participando 
livremente, com contrapontos de conversas, risadas, suspiros, tosses, e outros sons. Ninguém 
deixou o auditório. Estavam claramente se divertindo. O movimento pareceu leve, gracioso, e 
passou mais rápido que os outros. (SOLOMON, 1998/2002)15 

 

Observamos que as considerações de Larry Solomon não dizem respeito apenas a 

transformações acústicas, mas a uma forma de percepção mais abrangente, que encontra ressonância na 

argumentação de Beuger: “Escutando, imediatamente captamos a atmosfera, que é um conglomerado 

de um número sem fim de pequenas percepções em todos os níveis, a maior parte delas inconscientes.” 

(BEUGER, 2009: 232).16 

No que diz respeito às durações estendidas, First Music for Marcia Hafif as utiliza em dois âmbitos 

diferentes. Em primeiro lugar, na duração total da peça, de 9 horas. A duração estendida, nesse caso, 

não é somente em relação a uma convenção da música ocidental, mas também em relação às 

capacidades físicas dos espectadores e intérpretes. 

                                                
15 At the outset of the first movement, as I sat in silence, the hall was very quiet. The audience, of course, was expecting the 
usual performance ritual. I was supposed to play something, make sounds. But when this didn’t happen, one could actually 
feel the tension building in the hall. It was like a long silence during a phone conversation. The first movement is the 
shortest, only about half a minute, but it seemed much longer. I would say that the first movement had a defined shape and 
content. It was very quiet – “silent” some would say, with increasing tension and a climax near the end. 
I closed the keyboard lid and turned the page to the second movement, evoking a few chuckles. On opening the lid to begin 
the second movement, the mood changed. The crowd was now more relaxed, and aware that it was meant to be this way. 
The tension curve dropped dramatically. This movement was calm, quiet, with occasional sounds from the audience – a 
giggle here, a whisper there. Conversations were punctuated by quiet moments. Sounds were heard from outside the hall. 
This movement is the longest, about 2.5 minutes, but it actually seemed shorter than the first, and definitely more relaxed, 
now that people knew what to expect. 
The lid was closed again, and another page was turned. Lid open – third movement. This movement had its own character 
as well. People were now participating freely, with contrapuntal conversations, giggles, whispers, coughs, and other sounds. 
No one left the hall. They were clearly enjoying it. The movement seemed to be of a light, airy character, the fastest of the 
three. (SOLOMON, 1998/2002) 
16 “Listening, we immediately grasp the atmosphere, which is a conglomerate of an endless number of minute perceptions 
on all kinds of levels, most of them not conscious” (BEUGER, 2009: 232). 
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Supondo uma interpretação da obra em uma situação convencional de concerto, na qual o 

ouvinte permanece sentado em um assento do início ao fim da performance, permanecer ao longo das 

9 horas representa um desafio ao público, impondo restrições a necessidades básicas do corpo como 

comer, ir ao banheiro ou alongar as pernas. Como o compositor não determina na partitura o tipo de 

situação na qual a performance deve ser realizada, poderíamos supor uma performance menos inscrita 

nos pressupostos da música de concerto – talvez como uma espécie de instalação, na qual os ouvintes 

podem entrar e sair conforme desejarem. Ainda assim, o desafio da duração permaneceria imposto aos 

intérpretes, que, por orientação da partitura, devem permanecer sentados sem realizar qualquer outra 

atividade além das poucas ações prescritas.  

Um segundo âmbito de durações estendidas aparece na duração de cada período de silêncio e de 

alguns períodos de ação. No caso dos períodos de ação que superam a marca de um ou dois minutos, a 

ação impõe grande dificuldade aos intérpretes, exigindo um controle sobre uma velocidade de 

movimento muito lenta para gerar um som contínuo. Nos períodos de silêncio, a longa duração exige 

do ouvinte grande esforço para se manter ativo na experiência de escuta de um conjunto de sons que 

nos acostumamos a ignorar: o mundo ao redor. 

O uso do silêncio na peça pode ser analisado a partir de duas perspectivas complementares. Por 

um lado, podemos argumentar que, nos períodos de silêncio, a longa duração colabora em revelar uma 

grande variedade de sons que compõe esse silêncio – o silêncio entendido aqui como o som que se 

manifesta na ausência de intenção. Por outro lado, temos também a manifestação do silêncio durante 

os períodos de ação, um silêncio que permeia toda a duração da performance, interagindo com os sons 

produzidos pelos intérpretes. 

Partindo dessa segunda perspectiva, poderíamos argumentar que não ocorre exatamente uma 

alternância entre períodos de silêncio e períodos de ação na peça, mas estabelece-se apenas um único 

longo período de silêncio, que não pode ser quebrado ou subdividido por qualquer ação do compositor 

ou intérprete, sobre o qual os intérpretes intervêm ocasionalmente, lançando os sons prescritos na 

partitura. Assim, o tempo da peça estaria mais próximo daquilo que Jonathan Kramer descreve como 

tempo vertical – “um único presente que se estende por uma duração enorme” (GUBERNIKOFF, 1992: 

49) – do que com o tempo momentâneo, no qual se articulam sequências de seções contrastantes e 

autocontidas, sem implicações de linearidade. 

 

3.3 Space 

 

Space (1994), do compositor norte-americano Michael Pisaro, é uma peça que deve ser realizada 

pelo público. Buscaremos mostrar como as ações prescritas pela obra induzem uma interação particular 
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com o silêncio e com as durações estendidas, sugerindo novas formas de percepção. 

A partitura contém uma primeira página com diretrizes para a performance, na qual o compositor 

fornece instruções para a construção de uma situação adequada à realização da obra, que deve ocorrer 

em um espaço “relativamente quieto”. A peça pode ser realizada em concomitância com quaisquer 

outras obras (não necessariamente musicais), desde que seja garantida ampla possibilidade de atuação 

do silêncio ao longo da performance. A duração é decidida anteriormente ao evento, devendo ser de ao 

menos 30 minutos. A peça poderia, por exemplo, ser realizada ao mesmo tempo que First Music for 

Marcia Hafif, de Antoine Beuger, analisada na seção anterior; ou ainda, poderia ser realizada ao mesmo 

tempo que o Klavierstück 2 de Jürg Frey, desde que alguma outra peça ou evento complementasse a 

duração mínima requerida. 

A segunda página da partitura contém instruções que devem ser entregues ao público na entrada 

do espaço de performance. Nessa página, o compositor lista 7 situações nas quais o ouvinte é orientado 

a levantar de seu assento e ocupar outro lugar do espaço de performance. Cada ouvinte pode mudar de 

lugar no máximo 5 vezes ao longo de toda a performance. Todas as situações descritas se referem a 

impressões subjetivas relacionadas às manifestações sonoras ao redor, e podem ser percebidas em 

momentos diferentes por cada ouvinte. 

 

 
Fig. 8 - Fragmento da partitura de Space, listando situações nas quais o público pode mudar de lugar. Fonte: PISARO (1994). 

 

A situação de número 5, por exemplo, indica a percepção de dois sons que, inicialmente 

similares, passam a ser ouvidos como contrastantes. O fenômeno descrito não é decorrência de uma 

mudança intencional na qualidade dos sons por parte de um intérprete/agente, mas de uma 

transformação na forma como o ouvinte decodifica e interpreta esses sons. 
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Nas situações de números 1 e 6 a ideia de silêncio aparece explicitamente. Na primeira, o 

compositor indica “um som que emerge do silêncio e parece não parar, mas se mistura 

imperceptivelmente com os outros sons do espaço”. A ideia de silêncio expressa nessa situação pode 

ser vista de, pelo menos, duas formas: tomando o silêncio por ausência, entenderemos que o som 

escutado emerge como que do vazio, preenchendo um espaço que antes se encontrava desocupado, 

para em seguida acomodar-se em unidade com o conjunto de sons ao redor. Por outro lado, podemos 

analisar a situação compreendendo o silêncio como o conjunto de sons não intencionais (em especial se 

considerarmos que nas diretrizes de performance o compositor define a palavra “silêncio” como um 

equivalente para “sons não-musicais”); nessa segunda concepção, entenderemos que o som surge por 

um processo de individualização que o distingue da “massa sonora” silenciosa, para em seguida ser 

reabsorvido por essa massa. 

Já na situação de número 6, na qual o “o silêncio é completamente substituído por sons”, torna-

se inevitável a conclusão de que o “silêncio” ao qual a proposição se refere não é considerado um tipo 

de som. Podemos interpretar a proposição como indicativa de uma situação na qual o ouvinte torna-se 

plenamente consciente da densidade sonora ao redor, como se subitamente fosse capaz de enxergar a 

matéria que compõe o ar, deixando de percebê-lo como um espaço vazio. 

As situações de números 4 e 7 sugerem mudanças na percepção de aspectos específicos do som. 

No primeiro caso, o foco está na intensidade: “sons suaves, através da familiaridade, tornam-se fortes”. 

A intensidade aqui não é entendida como correlato direto da amplitude, mas sim como uma percepção 

subjetiva decorrente da familiaridade do ouvinte com um som ou conjunto de sons.  

Altura e timbre são os aspectos sobre o qual o ouvido se volta na situação de número 7 – a 

proposição indica que “a diferença entre tom e ruído deixa de ser clara”. Nesse caso, a transformação 

não se refere a apenas um ou determinado grupo de sons discretizados, mas implica uma mudança da 

escuta como um todo. Do ponto de vista acústico, a distinção entre tom e ruído é frequentemente 

compreendida como uma oposição entre sons de vibrações periódicas e sons de vibrações não-

periódicas. Na prática, entretanto, essa distinção não é tão rígida, como mostra Lilian Campesato em 

uma passagem de sua tese de doutorado: 

 
Na verdade, mesmo os sons produzidos por instrumentos musicais exibem certo grau de a-
periodicidade em suas frequências. Por outro lado, ruídos complexos como o ruído branco 
podem exibir comportamentos estáveis do ponto de vista estatístico. Como o próprio 
[Hermann] Helmholtz já apontava, os limites entre os sons musicais e os ruídos se cruzam em 
vários graus e podem passar de um ao outro (SILVA, 2012: 45). 

 

Assim, Pisaro parece sugerir que, através de uma escuta intensificada, essas nuances gradualmente 

se revelem ao ouvinte, problematizando a aparente oposição entre tom e ruído. 
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Talvez a situação 3 contenha a proposição mais explicitamente determinada, sugerindo a 

percepção do desaparecimento de um som, com a ideia de desaparecimento expressa sob a metáfora da 

morte (“um som parece morrer, completamente e permanentemente”). A situação 2, em contraposição, 

abre novamente espaço a múltiplas interpretações, indicando sons que “são percebidos como a sala 

falando”. Uma interpretação possível seria a percepção das ressonâncias geradas pelo rebatimento dos 

sons nas superfícies do local de realização da obra. Seria possível, também, ouvir determinados ruídos 

provenientes da arquitetura do local e associá-los à mesma proposição. Evidentemente, nenhuma das 

interpretações poderia exaurir o campo de possibilidades aberto pelas proposições da peça, havendo 

sempre a possibilidade de que um participante interprete qualquer das situações de forma diferente, 

sem prejuízo à coerência da realização. 

Space se aproxima de uma forma de compor característica da tradição da música experimental, 

muito próxima da caracterização apontada por Michael Nyman, já em 1974, em seu livro Experimental 

Music: Cage and beyond: 

 
Compositores experimentais estão, no geral, pouco preocupados em prescrever um objeto 
temporal definido cujos materiais, estruturas e relações seriam calculados e arranjados a priori, 
estando mais interessados pela perspectiva de criar uma situação na qual sons possam ocorrer, 
um processo de geração de ações (sonoras ou não), um campo delineado por certas ‘regras’ 
composicionais. (NYMAN, 2010: 4, grifo nosso)17 

 

Ainda assim, o conteúdo sonoro da peça não é completamente indeterminado: como mostramos, 

a partitura requer que a realização se dê em um local “relativamente quieto” e com “ampla 

oportunidade para ‘silêncio’ (i.e., som não-musical)”. Portanto, é preciso notar que, mesmo não 

determinando os sons que serão produzidos, o compositor tem uma ideia preestabelecida da 

sonoridade resultante. 

Taku Sugimoto, guitarrista japonês que também coloca o silêncio em primeiro plano em suas 

performances, busca relativizar a ideia de que o silêncio seria um campo puramente indeterminado: 

 
Espaços são, em alguma medida, controlados pelos performers. Se não fosse assim, (pode soar 
estranho mas) a peça não viria à existência. Na realidade, quando um músico vai tocar esse tipo 
de música, ele/ela precisa considerar os sons do ambiente e os ruídos da plateia (a definição 
atual de ‘silêncio’ deve ser essa) como fatores em alguma medida previsíveis. (…) A situação 
pode não ser perfeitamente controlada, mas um som genuínamente “não-intencional” também 
não existe nessa situação. (SUGIMOTO, 2015)18 

                                                
17 Experimental composers are by and large not concerned with prescribing a defined time-object whose materials, 
structuring and relationships are calculated and arranged in advance, but are more excited by the prospect of outlining a 
situation in which sounds may occur, a process of generating action (sounding or otherwise), a field delineated by certain 
compositional ‘rules’. (NYMAN, 2010: 4, grifo nosso) 
18 Spaces are controlled by performers to some extent. Otherwise, (it may sound odd but) the piece will not come into 
existence. In fact, when a performer is going to play this kind of music, he/she has to consider the environmental sounds 
and the noises from the audience (today’s definition of ‘silence’ must be this) as predictable factors to some extent. (…) The 
situation might not be perfectly controlled, but genuine ‘unintentional sound’ does not exist in this situation either. 
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Partindo da argumentação de Sugimoto, podemos avaliar que a composição de Pisaro não só 

direciona a escuta dos ouvintes para determinadas percepções como também, em alguma medida, 

interfere sobre o som resultante da performance, ainda que o compositor não precise, para isso, 

determinar a distribuição dos sons no tempo. 

Michael Pisaro, assim como grande parte dos compositores associados ao Wandelweiser, busca 

chamar a atenção do ouvinte para as sutilezas, para fenômenos sonoros que não são explícitos e 

invasivos, mas que se revelam através de uma participação ativa do ouvinte. A preocupação é 

mencionada em seu texto Hit or Miss: 

 
Como compositor, estou interessado em desafiar os ouvidos. Não para ser difícil, mas porque 
sei que, alcançando esse desafio, os sentidos e a mente têm a oportunidade de desfrutar do tipo 
de prazer discutido anteriormente. Por essa razão, minha música foca num tipo de escuta que 
enfatiza os limites da percepção: as variações minúsculas, praticamente inaudíveis, que ocorrem 
em um tom aparentemente estável; a barreira às vezes invisível entre som e silêncio; a sensação 
quase imperceptível da passagem do tempo; a diferença infinitesimal entre algo que é quase 
simultâneo e algo que é verdadeiramente simultâneo. Nesse âmbito, os sentidos percebem o 
quão sutis são, e se sucedermos podem nos fazer sentir a sorte de estarmos vivos. (PISARO, 
1998)19 

 

Em Space, Michael Pisaro direciona o ouvinte a uma escuta intensificada dos silêncios da 

performance. Como sugerido pelo título, escutar esses silêncios é, também, escutar o espaço de 

performance. A relação com o espaço é intensificada pela mudança de posição do ouvinte ao longo da 

obra, que o permite avaliar o espaço a partir de um novo ponto de vista, gerando novas percepções do 

som ao redor. 

O compositor fornece uma definição de silêncio na primeira página da partitura, quando indica 

que a situação de performance deve garantir “ampla oportunidade para o silêncio (i.e. som não-

musical)”. Embora a definição seja bastante informal, já que podem haver inúmeras posições diferentes 

com relação ao que se considera ou não “musical”, ao menos podemos depreender que Pisaro está 

entendendo silêncio como um tipo de som, e não como seu oposto. 

Mas a definição se complica ainda mais na segunda página, onde Pisaro descreve uma situação 

em que “o silêncio é completamente substituído por som” (#6), aparentemente contradizendo sua 

definição anterior de silêncio, já que, em uma interpretação ipsis litteris, seríamos levados a concluir que 

                                                                                                                                                            
(SUGIMOTO, 2015) 
19 As a composer, I am interested in challenging the ear. This is not in order to be difficult, but because I know that in 
meeting this challenge, the senses and the mind have the opportunity to experience the kind of joy discussed above. For this 
reason, my music focuses on a kind of listening which emphasizes the limits of perception: the tiny, practically inaudible 
variations of sound which occur in an apparently stable tone; the sometimes invisible border between sound an [sic] silence; 
the almost imperceptible sense of time passing; the infinitesimal difference between something which is almost 
simultaneous and something which is truly simultaneous. In this realm the senses become aware of how subtle they are, and 
if we succeed can make us feel lucky to be alive. (PISARO, 1998) 
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o silêncio não é um tipo de som. Assim, em busca de maior coerência interna, poderíamos 

complementar a proposição #6 com um pequeno adendo: “o silêncio é completamente substituído por 

[outro tipo de] som”. 

Ao contrário do que ocorre com o silêncio, a relação da obra com a temática das durações 

estendidas não está tão explícita na partitura de Space. Michael Pisaro não determina nenhum tipo de 

estrutura de durações para a peça, de forma que sua intervenção nesse âmbito se restringe a prescrever 

que a performance deve ter uma duração total predeterminada, e que essa duração deve ser de, no 

mínimo, 30 minutos. 

Ainda assim, podemos argumentar que o tipo de percepção proposta aos ouvintes exige um nível 

de envolvimento com o som que só pode ocorrer em uma duração superior à habitual, através de uma 

escuta atenta e prolongada. A hipótese é sustentada pela opção do compositor por determinar um 

tempo mínimo para a realização da performance. Embora a duração mínima de 30 minutos não seja um 

fator suficiente para garantir que haja alguma experiência no nível das durações estendidas, ao exigir 

que haja uma porção significativa da duração destinada à manifestação do silêncio, Space garante a 

aparição de silêncios com durações estendidas, permitindo que o ouvinte tenha tempo suficiente para 

dar-se conta das sutilezas que originam as situações descritas na partitura. 

Space é uma obra indeterminada do ponto de vista de sua estrutura. Quando realizada em 

concomitância com outra performance, Space pode absorver parcialmente a estrutura desta, no sentido 

em que os sons produzidos podem servir como gatilhos para a percepção de alguma das situações 

listadas na partitura de Pisaro. Entretanto, considerando que a realização de Space é, em última instância, 

particular de cada ouvinte, não devemos confundir a organização dos eventos externos com a estrutura 

da peça em si. Pelo contrário, se podemos identificar algum tipo de estrutura em cada realização de 

Space, essa estrutura (“a divisão do todo em partes” (CAGE, 1973: 18)) é aquela determinada pelos 

momentos em que cada “ouvinte-intérprete” se dá conta de alguma das 9 situações propostas. 

Jennie Gottschalk reconhece similaridades entre as abordagens de Pisaro e do compositor norte-

americano Morton Feldman na questão do tempo: 

 
Tanto na linha de pensamento de Pisaro quanto na de Feldman, o compositor não controla o 
tempo, mas reconhece a condição de seu fluxo. Sons emergem e trazem consigo sua própria 
lógica e necessidades, tanto no processo de escrita quanto no processo de escuta. O tempo não 
é dito, mas ocupado e descoberto. (Os ouvintes trazem suas próprias circunstâncias e 
percepções à duração.) (GOTTSCHALK, 2016: 136)20 

 
A autora também observa que, como decorrência dessa abordagem, passa ao primeiro plano a 

                                                
20 In both Pisaro’s and Feldman’s lines of thought, the composer does not control time, but acknowledges its conditional 
ebbs and flows. Sounds come forth and bring their own logic and necessities, both in the writing process and the listening 
process. Time is not told, but occupied and discovered. (Listeners bring their own circumstances and perceptions to the 
duration.) (GOTTSCHALK, 2016: 136) 
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questão do espaço: 

 
Michael Pisaro oferece uma explicação para a qualidade de transparência que ele e outros 
membros do coletivo Wandelweiser trazem às suas telas temporais. Eles não estão “ditando o 
tempo”, mas criando um espaço no qual o ouvinte possa encontrar seu próprio tempo. A peça 
se torna não uma duração para marcar, mas um espaço a ser ocupado. Os sons da peça não 
tomam conta desse espaço, mas apontam para suas dimensões e para quaisquer outros eventos 
que possam ocorrer nele. (GOTTSCHALK, 2016: 135)21 

 

Assim, poderíamos argumentar que a duração estendida em Space emerge da busca por uma 

temporalidade que se identifique com o tempo da vida, como buscava Cage. Ou, mais especificamente, 

que se identifique com o tempo da percepção de cada ouvinte. Em Space, o ouvinte não é levado a 

“correr atrás” da peça, na tentativa de acompanhar um fluxo temporal prescrito. Em oposição, cada 

indivíduo tem a oportunidade de encontrar seu próprio tempo, como argumenta Pisaro em seu texto 

Time’s Underground: " Em nossa música, o tempo do ouvinte e o tempo musical se encontram no meio 

do caminho. A música, ao tomar seu curso, ao estar sempre em seu rumo mas nunca com pressa, 

redireciona a sensação de tempo. Podemos seguir seu progresso facilmente, e portanto não precisamos 

dedicar muito esforço para nos mantermos no caminho." (PISARO, 1997)22 

Desse modo, embora a relação com as durações estendidas possa parecer menos explícita, 

mostramos que a obra se constrói sobre um tripé no qual silêncio, espaço e durações estão 

profundamente entrelaçados. 

 
4. Conclusões 

 

Buscamos mostrar como a interação entre silêncio e duração estendida pode aparecer em 

diferentes formas de notação e organização das durações. Em Klavierstück 2, vimos que o silêncio 

aparece na forma de pausas escritas, no decaimento inevitável dos sons produzidos pelo piano, e no 

baixo nível de intensidade dos sons. As durações estendidas relativizam o estriamento do tempo 

musical, criando uma tensão entre o tempo da obra e o tempo externo, que encontra sua representação 

mais significativa nos longos silêncios que atravessam a seção final. 

Em First Music for Marcia Hafif, o silêncio inunda completamente a longa duração da peça. As 

ações produzidas pelo(s) intérprete(s) emergem desse silêncio como intervenções sutis, que, por 

características dos materiais escolhidos, não rompem com a estaticidade geral da obra. As durações 
                                                
21 Michael Pisaro offers an explanation for the quality of transparency that he and other member of the Wandelweiser 
collective bring to their temporal canvases. They are not “telling time”, but creating a space in which the listener can find his 
or her own time. The piece becomes, not a duration to mark, but a space to occupy. The sounds of the piece do not take 
over that space, but point to its dimensions and to any other events that may occur within it. (GOTTSCHALK, 2016: 135) 
22 "In our music, the listener's time and musical time meet halfway. The music, by taking its course, by being always on its 
way but never in a hurry, redirects the feeling of time. We may follow its progress easily, and therefore need not devote 
much effort to staying on the path." (PISARO, 1997) 
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estendidas impõem um alto grau de dificuldade à interpretação e escuta da obra, criando uma 

experiência temporal que desafia a própria capacidade humana. 

Já em Space, o alto grau de indeterminação da composição, principalmente em relação à 

estruturação do tempo musical e aos eventuais materiais sonoros que podem aparecer, exigem que a 

análise musical se volte sobre outros aspectos. Ainda assim, pudemos observar que o compositor 

implica a criação de uma experiência de escuta que encontra similaridades com as experiências 

propostas nas outras obras analisadas, motivando transformações na percepção dos ouvintes que 

remetem diretamente às ideias de silêncio e durações estendidas. A peça sugere ainda a importância da 

questão do espaço, que dialoga diretamente com os usos propostos de silêncios e durações estendidas. 

Esse aspecto, que assim como o silêncio e o tempo musical pode remeter a uma vasta pluralidade de 

interpretações e abordagens, carece de uma reflexão mais aprofundada e poderá ser debatido em 

trabalhos futuros. 

A comparação abaixo aponta algumas das principais semelhanças e diferenças que pudemos 

observar entre as peças: 

 

Klavierstück 2 First Music for Marcia Hafif Space 
Instrumento produz sons 
predominantemente periódicos 
(tons) 

Instrumento produz sons 
predominantemente aperiódicos (ruídos) 

Não faz uso de instrumentos 

Alta densidade de sons 
articulados (executados pelos 
intérpretes) 

Baixa densidade de sons articulados – 
estabelece uma proporção de 1:9 em relação 
aos períodos de silêncio 

Não determina a articulação de sons 
pelos ouvintes 

Durações relativas Durações cronométricas Não organiza as durações no interior da 
peça 

Duração estendida de silêncios, 
de notas e de seções da peça 

Duração estendida de silêncios, de ações e da 
peça como um todo 

As durações estendidas ficam implícitas 
nas exigências da peça 

Tempo momentâneo Tempo vertical Percepção de tempo musical 
indeterminada – a organização dos sons 
depende de decisões externas à peça 

Tab. 2 – Comparação entre as obras analisadas. 
 

Como a escuta lida, então, com a aparente estaticidade de muitas das peças do Wandelweiser? 

Talvez não seja possível responder plenamente a esta pergunta, mas duas considerações podem nos 

ajudar a refletir sobre a posição do ouvinte. 

Conforme comentamos com relação à seção C do Klavierstück 2, ao repetir 468 vezes um mesmo 

gesto evidencia-se uma série de diferenças decorrentes da própria natureza de imprecisão da atividade 

humana. Como a ação não pode ser sempre exatamente igual, a ideia de repetição como mera reiteração 

é substituída pela noção de similaridade, e, desse modo, o material varia de forma autônoma: “Mantenha 

uma rotina por tempo suficiente, e ela se converte em algo de diferente.” (GRANT, 2011: 536)23 

                                                
23 “Carry out a routine for long enough, and it becomes something else” (GRANT, 2011: 536). 
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Ao mesmo tempo, ainda que pudéssemos supor uma situação completamente controlada na qual 

a produção de som é efetivamente imutável, a escuta não seria a mesma a cada repetição. Eduardo 

Seincman (2001) aponta para a necessidade de considerarmos a realização musical como uma interação 

entre obra e ouvinte, que se complexifica pela atividade da memória e da expectativa, em constante 

transformação. O ouvinte, portanto, tem um papel fundamental e ativo na construção da experiência de 

escuta. 

Na posição de ouvinte, assistir à realização de uma peça do Wandelweiser com uma escuta passiva 

é como ir a uma catedral e ficar parado na porta de entrada, esperando que as pinturas, esculturas e 

vitrais entrem em movimento e realizem uma encenação das narrativas bíblicas. Se a comparação 

parecer exagerada, basta lembrarmos que Jean-Pierre Caron descreve o tempo vertical como “o grau 

máximo de espacialização do tempo” (CARON, 2007: 19). Em outras palavras, a metáfora da música 

como narrativa passa a ser substituída por uma música que remete muito mais a um lugar, cabendo ao 

ouvinte descobri-lo e ocupá-lo. Os sons da peça (no caso de haver produção intencional de sons) 

emergem nesse lugar com discrição, sem impedir a passagem do ouvinte, como aponta também Jennie 

Gottschalk: “Os sons da peça não tomam conta desse espaço, mas apontam para suas dimensões e para 

quaisquer outros eventos que possam ocorrer nele.” (GOTTSCHALK, 2016: 135)24 

Ao abrir-se para o mundo, colocando os sons ao redor, inclusive do público, em um nível muito 

próximo dos sons produzidos pelos intérpretes, a música que emprega o silêncio dessa forma também 

realça a presença ativa dos ouvintes. Michael Pisaro argumenta: 

 
Na fronteira entre o som e o silêncio, o ouvido está receptivo às transformações. Ele está 
desperto. O silêncio pede à mente que escute. No silêncio, na quietude, existe espaço para 
qualquer um. O silêncio do ouvinte é o mesmo silêncio do compositor ou do performer: aqui 
estamos num mesmo plano, experimentando aquilo que há de mais importante ao não 
dizermos nada. (PISARO, 1997)25 

 

Peças como as descritas neste trabalho exigem que alguns dos preceitos fundamentais da 

experiência musical sejam revistos. Mesmo se considerarmos grande parte da música erudita 

contemporânea que evita se identificar com um projeto de narratividade, ainda prevalece uma estética 

que busca preencher completamente o tempo da experiência musical, ocupando a atenção do ouvinte 

de modo a desconectá-lo temporariamente do tempo-espaço da vida. Em contraposição, peças como as 

apresentadas neste trabalho buscam conceder aos ouvintes o tempo e espaço necessário para a criação 

de uma experiência individual de escuta, na qual os sons produzidos por intérpretes podem dialogar, 

                                                
24 “The sounds of the piece do not take over that space, but point to its dimensions and to any other events that may occur 
within it” (GOTTSCHALK, 2016: 135). 
25 At the border between sound and silence the ear is alive to change. It is awake. Silence asks the mind to listen. In the 
silence, the stillness, there is room for anyone. The silence of the listener is the same as the silence of the composer or the 
performer: here we are on the same plain, experiencing what is most important by saying nothing at all. (PISARO, 1997) 
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sem entretanto se opor, com sons do espaço de performance. É nesse sentido que podemos 

compreender a provocação do compositor Radu Malfatti, também vinculado ao Wandelweiser: " Quase 

toda a música que nos rodeia sem piedade hoje em dia possui a mesma estrutura subjacente: um 

palavrório interminável. Qual a diferença entre a música da MTV e a maior parte da vanguarda clássica? 

Elas usam materiais diferentes, mas são ambas intensamente loquazes." (MALFATTI apud BARRETT, 

2011: 455-456)26 

Se adentramos uma sala de concerto como quem vai ao cinema – isto é, ao cinema tal qual se 

cristalizou no padrão hollywoodiano – podemos sentar em nossos assentos e esperar que a obra nos leve 

pelas mãos, indicando a cada instante para onde olhar, o que ouvir, como relacionar o momento 

presente com o que já se passou, etc. Entretanto, se nos inserirmos nesta experiência como quem visita 

um castelo ou uma igreja, nossa percepção fica encarregada de criar seu próprio tempo. Ao contrário de 

uma obra arquitetônica, a música é efêmera, e por essa particularidade deverá começar e acabar em 

algum momento; essa interrupção, entretanto, assume um caráter puramente circunstancial, sem 

configurar-se como um “fim da história”. 

Uma obra como essa não busca construir um tempo fictício, mas também não é alheia à ação do 

tempo. A obra é colocada no tempo do mundo como a catedral que, embora aparentemente estática, 

gradualmente se transforma na interação com tudo aquilo que a rodeia, assumindo novas formas e 

significados com a passagem das décadas. 
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Resumo: Este artigo discute aspectos práticos-interpretativos durante o processo de colaboração entre 

o autor (intérprete-compositor) e o compositor Caio Pierangeli, que resultou na obra Arengarôa (2017). 

A obra foi inspirada pela construção da performance de Microplastic PET (BURTNER, 2012). Em 

ambas as obras, a matéria prima composicional parte da utilização de objetos plásticos executados junto 

a instrumentos convencionais de percussão. Assim, descreve-se, neste artigo, as técnicas desenvolvidas 

e aplicadas a tais objetos, resultando numa performance para instrumentos de percussão e aparatos 

tecnológicos em tempo real. A metodologia se deu através da realização de oficinas de experimentação, 

compreendidas em três momentos: seleção dos objetos plásticos e construção das sonoridades; 

desenvolvimento das técnicas utilizadas e a criação da programação computacional utilizada no 

processamento sonoro no decorrer da obra. O resultado desta pesquisa se deu em dois aspectos 

concomitantes: a criação de um instrumento de percussão denominado por Tororó, desenvolvido 

exclusivamente para a interpretação da obra Arengarôa. 

 

Palavras-chave: Arengarôa; Percussão; Tororó; Live Electronics; Processo Colaborativo.  
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Abstract: This paper discusses practical-interpretative aspects during the process of  collaboration 

between the author (composer-performer) and the composer Caio Pierangeli, which resulted in the 

work Arengarôa (2017). This work was inspired by the performance of  Microplastic PET (BURTNER, 

2012). In both works, the compositional raw material stems from the use of  plastic objects that are 

performed in conjunction with conventional percussion instruments. The objective is to describe the 

techniques developed by the performer and applied in plastic materials in the performance of  

percussion with technological devices in real time. The methodology consisted in the selection of  

plastic objects and in the realization of  experimental workshops composed in three moments: 

construction with plastic; the development of  performance actions; and the creation of  the computer 

system. As a result of  these steps, Tororó was created, an instrument exclusively developed for the 

interpretation of  the Arengarôa. 

 

Keywords: Arengarôa; Percussion; Tororó; Live Electronics; Colaborative Process.  

 

* * * 

 

 presente artigo discute aspectos práticos-interpretativos explorados durante a realização 

de oficinas de experimentação, assim como o processo colaborativo entre o autor e um 

compositor, os quais resultaram na obra Arengarôa (2017): para Tororó, percussão e live 

electronics. 

O interesse nesta pesquisa surgiu a partir da performance da obra Microplastic PET (2012), do 

compositor Matthew Burtner, para plásticos amplificados, voz, percussão e computador (live electronics). 

Através do preparo e execução desta obra, em decorrência das sonoridades resultantes (relacionado 

principalmente aos objetos de plástico amplificados e o processamento sonoro em tempo real), surgiu a 

principal motivação deste estudo, ou seja, selecionar e explorar os sons de diferentes objetos de plástico 

a serem utilizados como instrumentos musicais, mais especificamente, em performances percussivas 

onde as sonoridades resultantes viriam tanto das técnicas desenvolvidas quanto da expansão desta 

sonoridades resultantes via processamento sonoro computacional. 

A partir do processo vivido no estudo e na performance de Microplastic PET, propomos a 

composição de uma nova obra (inspirada na de Burtner), onde contemplamos o uso de plásticos, 

tecnologia e percussão. 

Nesse contexto, o trabalho aqui reportado visa descrever a performance percussiva sob 

concomitantes pontos de vista, a saber: 

O 
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a) a interpretação de obras as quais mesclam instrumentos de percussão, objetos 

plásticos e aparatos tecnológicos utilizados no processamento sonoro destes 

objetos/obras. (inspiração performática e composicional);  

b) exploração sonora, técnica e interpretativa das sonoridades provenientes destes 

objetos plásticos;  

c) criação de um instrumento a partir de objetos plásticos; 

d) expansão das sonoridades via suporte tecnológico. 

 

1. Revisão bibliográfica 

 

Ao analisarmos os trabalhos recentes publicados na área, uma parte considerável das dissertações, 

teses e artigos com ênfase nos instrumentos de percussão, trazem à tona discussões sobre a concepção 

e exploração de novos instrumentos assim como diferentes possibilidades de ampliação das 

sonoridades destes instrumentos via processamento sonoro computacional, seja em tempo diferido ou 

em tempo real. Diversos aspectos sobre as relações intrínsecas entre instrumentos, técnicas, 

sonoridades, intérpretes e compositores são discutidas por diversos autores, os quais puderam ser 

separados e organizados (no âmbito desta pesquisa), da seguinte forma:  

 

1.1. A relação entre objetos, instrumentos e suas sonoridades resultantes. 

 

Russolo e Pratella (1967) refletem sobre o caminho que a música ocidental traçou, desde a idade 

média, sobre aspectos relacionados a exploração de timbres e sobreposições dos sons instrumentais, 

sugerindo que a evolução de tais aspectos se aproximou, gradativamente, para a exploração do som-ruído. 

 
A arte musical procurou e conseguiu primeiro a pureza, a limpeza e a doçura do som, para 
depois unir sons diversos, preocupada porém em acariciar o ouvido com suaves harmonias. 
Hoje, a arte musical tornando-se cada vez mais complexa, pesquisa as combinações de sons 
mais dissonantes, mais estranhas e mais ásperas ao ouvido. Nos aproximamos assim cada vez 
mais do som-ruído. (RUSSOLO; PRATELLA, 1967: 5, tradução nossa) 

 

Assim, podemos pensar sobre a evolução dos sons, tecendo relações com o próprio 

desenvolvimento urbano da cultura ocidental, evitando o comum equívoco de que uma mera e brusca 

ruptura na organização dos sons possa estar intrínsecos as composições contemporâneas. “Esta 

evolução da música é paralela à multiplicação das máquinas.” (RUSSOLO; PRATELLA, 1967: 5, 

tradução nossa). “O ouvido de um homem do século XVIII não conseguiria suportar a intensidade 
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desarmônica de certos acordes produzidos por nossas orquestras [...] nosso ouvido, no entanto, se 

compraz, porque já foi educado pela vida moderna tão pródiga dos mais variados ruídos.”3 

(RUSSOLO; PRATELLA, 1967: 6, tradução nossa).  

Podemos estabelecer um paralelo no intuito de compreender melhor o momento em que a 

percussão se estabelece enquanto importante protagonista da música contemporânea, mais 

especificamente, no contexto desta pesquisa, as músicas que mesclavam os sons instrumentais e sons 

eletrônicos.  

Com o desenvolvimento das maquinas atrelados as novas possibilidades de processamento 

sonoro via aparatos tecnológicos, ampliavam-se consideravelmente a exploração e expansão das 

sonoridades dos instrumentos musicais.  

Rimoldi e Manzolli (2017: 21), ressaltam que: “O uso do computador como dispositivo de 

mediação de criação sonora amplia o território da criação e redinamiza as funções outrora mais bem 

delineadas entre agentes humanos e dispositivos tecnológicos.”  

Já Traldi, ao tratar de interfaces tecnológicas para percussão, reforça que: “a utilização de 

interfaces tecnológicas direcionadas para técnicas instrumentais tradicionais, integrada a uma postura 

que busca um ponto de equilíbrio interpretativo, é um importante fator no contexto da linguagem 

musical contemporânea.” (TRALDI, 2007: 81) 

Ainda neste contexto, Campos reflete sobre como o desenvolvimento da tecnologia 

computacional permitiu o uso de síntese sonora na música: 

 
A evolução da tecnologia digital modificou nitidamente os paradigmas de composição, 
interpretação e escuta musical. Assim, iniciaram-se as primeiras aparições do uso de 
computadores como ferramenta de síntese sonora e instrumento musical. Com o decorrer do 
tempo, o desenvolvimento da tecnologia computacional aliado ao barateamento dos recursos 
tecnológicos fez surgir novas possibilidades de interação homem-máquina. (CAMPOS, 2008: 
3). 

 

Dentre estas novas possibilidade de interação homem-máquina, está a interação em tempo real. 

Sobre esta abordagem, Iazzetta (2009: 33) explica que “quando se fala em interação, o computador 

exerce um papel que vai além do instrumento. Ele contém uma lógica que permite que as ações do 

músico sejam analisadas e que o sistema forneça algum tipo de resposta coerente a essas ações.”  

Para Cage (1961: 5, tradução nossa), “a música para percussão é uma transição contemporânea da 

música influenciada por sons definidos para todos os sons musicais do futuro”. O compositor 

americano explorou a música para percussão utilizando os mais diversos instrumentos percussivos e 

elementos, até então inusitados, como a água utilizada nas obras First Construction (in Metal) (1939), Water 

Music (1952) ou mesmo plantas (cactos) em Child of Tree (1975).  
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Podemos aqui estabelecer um paralelo entre as colocações de Cage e a pesquisa aqui reportada, 

ou seja, da mesma forma que o compositor ampliou o leque das sonoridades de tais instrumentos 

mencionando como “sons musicais do futuro”, nesse trabalho, tal ampliação se deu através da extração 

de novos sons a partir dos objetos de plástico utilizados. Através da manipulação das sonoridades 

desses objetos, processados posteriormente por suporte computacional, buscou-se expandir esses sons, 

ampliando assim a paleta timbrística do universo percussivo em questão.  

A partir destas reflexões, podemos subentender não ter sido à toa que na mesma época em que 

os instrumentos de percussão começaram a ser explorados pelos compositores, iniciavam-se os 

primeiros experimentos relacionados ao uso de tecnologia eletrônica para a produção de sons musicais.  

Com a novidade da tecnologia eletrônica aliada ao fazer musical, compositores interessados em 

ampliar as possibilidades sonoras foram fortemente atraídos ao surgimento de uma arte nova. Iazzetta 

descreve a reação dos performers da época e o impacto sobre o público:  

 
[...] intérpretes sentiram-se ameaçados pela reprodução em massa de gravações e pela 
automação da performance trazidas por sistemas eletrônicos, ao passo que os ouvintes viram-
se, em mais de um sentido, obrigados a desenvolver novas estratégias de escuta, à medida que 
o contato com a música passou a ser mediado pelas tecnologias de áudio (IAZZETA, 2009: 
21)  

 

O avanço das velocidades dos processamentos assim como o barateamento e facilidade de acesso 

às interfaces permitiram que a relação intérprete-máquina fosse cada vez mais facilitada. Nesse 

contexto, Iazzetta (2009: 25) reforça que: “imaginar que a máquina retira o que há de humano na 

música é esquecer que não há nada mais representativo do que é humano do que as máquinas que 

fazemos.” Sobre tudo as máquinas que estão em nossa rotina, como computadores e notebooks.  

Wanderley (2006: 1) destaca que “Com a introdução de modelos de computadores pessoais com 

grande capacidade de processamento e a baixo custo tornou-se comum a utilização destas máquinas 

para a geração sonora em tempo real”. Isso deu aos instrumentistas maior facilidade e autonomia na 

construção de performances com interações eletrônicas, pois com um computador pessoal e, na época, 

sem necessidade de placas de processamento extras, tornou-se possível gerar sonoridades em alta 

qualidade e utilizá-las no momento da performance. 

Russolo e Pratella (1967: 11) ainda enfatizam a necessidade do músico contemporâneo em 

substituir a limitada variedade de timbres da orquestra de sua época, criando assim mecanismos para 

alcançar a maior variedade possível de timbres do ruído.  

Nesta pesquisa, tais mecanismos foram analogamente representados por instrumentos de 

percussão atrelados à manipulação das sonoridades originais de objetos plásticos que foram alteradas 
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por aparatos tecnológicos, mais especificamente, computadores portáteis, softwares e periféricos, 

viabilizando assim novas sonoridades e gestos musicais. 

 

1.2. Colaboração compositor-interprete 

 

A relação de colaboração entre compositor e intérprete parecem existir desde que estes dois 

agentes são compreendidos na música ocidental. Se nos distanciarmos dos casos em que compositores 

escreviam suas obras para que os mesmos viessem a interpretá-las (como Johann Sebastian Bach e 

Niccolò Paganini, por exemplo), poderíamos dizer que o processo colaborativo torna-se uma 

necessidade ao deparar-se com aspectos técnicos-interpretativos que fogem do domínio do compositor. 

Estes aspectos podem se dar em maior ou menor intensidade, ou mesmo por diferentes motivos. 

Segundo Domenici, “apenas recentemente o assunto vem merecendo a devida atenção de 

pesquisadores.” (DOMENICI, 2010: 1143).  

Beal e Domenici (2014, on-line) ainda indicam que o aparato teórico encontrado sobre este tema é 

“majoritariamente composto por artigos escritos por intérpretes”. Logo, acredita-se que tal afirmação 

pode sugerir o interesse do intérprete em afirmar sua importância na criação da obra musical em 

parceria direta com o compositor, ou ainda, compreender o pensamento composicional para além do 

texto musical. A falta de documentação e estudos dedicado ao fenômeno da colaboração indica que 

“ainda há a aceitação do modelo hierárquico entre compositor e intérprete.” (DOMENICI, 2010: 

1142). A autora destaca ainda que, “na música contemporânea, quando tradições de performance ainda 

não estão estabelecidas, o contato com o compositor é crucial.” (DOMENICI, 2010: 1145).  

Outra situação que sugere a necessidade dessa colaboração é levantada por Ray (2010: 1311) ao 

afirmar que “nos dias de hoje, o fato dos músicos raramente deterem o domínio destes dois processos 

artísticos, praticamente demanda que inovações dependam desta colaboração.”  

 
A colaboração compositor-performer tem se mostrado um fértil caminho para o 
aprofundamento do conhecimento artístico, particularmente na promoção de novas obras de 
compositores ativos e no estímulo à ampliação de técnicas de execução instrumental. Este 
caminho parece estar conduzindo a criação musical pelo século XXI à medida em que 
tentamos compreender o que busca ‘nossa’ contemporaneidade, o que é de real importância e 
ficará como referência na trajetória por vir. (RAY, 2010: 1310). 

 

Apesar da falta de estudos dedicados à colaboração compositor-intérprete indicada por 

Domenici, percebe-se, mais recentemente, um aumento significativo do número de trabalhos de 

diversos instrumentistas dedicados a tal temática. Em consonância a esta crescente, identifica-se um 

volume considerável de textos acadêmicos de percussionistas brasileiros os quais discutem os processos 

interpretativos utilizados em parcerias com compositores ativos, tais como: Campos (2008, 2012); 
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Giovannini (2016); Morais (2013); Silva (2014); Traldi (2009); Traldi, Campos e Manzolli (2007); Traldi 

e Manzolli (2006); dentre outros.  

 

1.3. Manipulação sonora via eletrônicos em tempo real: Live Electronics. 

 

Em nossa pesquisa, utilizamos sistemas interativos computacionais para manipular as 

sonoridades advinda dos objetos de plásticos em tempo real, durante a realização da performance de 

Arengarôa (2017).  

Di Scipio (2003) define os sistemas interativos capazes de realizar processamentos sonoros em 

tempo real da seguinte forma: “Os sistemas interativos em música são ferramentas computacionais 

capazes de reagir em tempo real, ou seja, em um tempo menor do que é necessário para perceber dois 

eventos - comando e execução, causa e efeito - como subsequentes, independente da ordem dos 

milissegundos” (DI SCIPIO, 2003: 269, tradução nossa). 

Utilizamos a definição de Augustino Di Spicio sobre sistemas interativos para o 

desenvolvimento composicional e interpretativo a ser utilizado na obra Arengarôa. A compreensão deste 

sistema envolve a performance instrumental e o feedback da programação eletrônica em tempo real.  

Assim, o dialogo homem-máquina se estabelece no momento em que um depende do outro para 

que a obra se desenvolva, ou seja, a programação computacional depende do estimulo sonoro para 

executar o processamento enquanto o intérprete precisa das sonoridades processadas para a execução 

dos gestos musicais pré-selecionadas durante as oficinas de experimentação.  

Para Garnett, a noção sobre este tipo de interação abrange dois aspectos: “[...] as ações do 

performer afetam a saída do computador ou as ações do computador afetam a saída do intérprete. 

Estes podem ocorrer em níveis bastante simples ou em níveis mais complexos, e podem ser 

combinados de várias maneiras” (GARNETT, 2001: 23, tradução nossa) 

Ao falar “saída”, Garnett refere-se aos estímulos como resultado do momento da performance, 

ou seja, das sonoridades resultantes de ambos os agentes (intérprete e computador). Em nosso trabalho 

compreendemos este ciclo simplesmente enquanto ação e reação de ambos os agentes. 

 

1.4. O idiomatismo da percussão contemporânea 

 

A percussão assume um papel fundamental na busca pela expansão das possibilidades sonoras 

“não tradicionais”. Assim, o percussionista moderno precisou desenvolver múltiplas técnicas 

instrumentais, assumindo uma postura versátil diante das inovações propostas pelos compositores 

contemporâneos.  
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A busca pela máxima ampliação das sonoridades vinculada aos instrumentos de percussão ou 

ainda a utilização de técnicas percussivas em objetos não concebidos como instrumentos musicais 

foram exploradas por diversos compositores desde o início do século XX. Com o passar dos anos, uma 

vasta gama de objetos foi acrescentada às práticas do percussionista contemporâneo. Alguns exemplos 

podem ser vistos como o uso do Temple Bell em Second Construction (CAGE, 1940), de pedras em Stones 

(WOLFF, 1969) e de rádio em Radio Music (CAGE, 1956) ou mesmo a utilização de tambores criados a 

partir dos discos de freios de carros (Break Drum), dentre outros.  

Podemos citar, como exemplo, algumas obras que utilizam esses objetos como matéria prima 

composicional, a saber: Circos sobre uma viagem imaginária – Paisagem III (A cidade) (AGUIAR, 2014); Altar 

ou A Resposta dos Deuses (CINTRA, 2010); Broken Drum (BURTNER, 2003); e Canção Simples de Tambor 

(STASI, 1990).  

Em outras obras como Vous avez du feu? (SEJOURNÈ, 2007) e Sxueak (BURTNER, 2008), 

subentende-se que seja de responsabilidade dos percussionistas a exploração das técnicas e respectivas 

sonoridades de obras compostas para objetos que não tenham sido pré-concebidos como instrumentos 

musicais. No caso dessas duas obras mencionadas (para isqueiros e brinquedos que emitem sons 

estridentes quando pressionados, respectivamente), mesmo não havendo uma menção direta sobre a 

obra ser composta para percussionistas, percebe-se que, numa rápida busca feita por performances 

dessas obras em mecanismos como o Youtube, quase que a totalidade das performances encontradas 

foram executadas por percussionistas.  

Outra situação que reforça o protagonismo do percussionista em situação adversa aos 

instrumentos tradicionais de percussão pode ser encontrada nas obras Musique de Table (MEY, 1999), 

para mãos e mesas, ou ainda em Silence Must Be (MEY, 2002), para gestos (sem a produção de sons) Esta 

última obra, segundo nota do compositor na partitura, fora composta para “regente solo”, mas ganhou 

extrema importância no metier dos percussionistas. 

No que diz respeito a utilização de objetos não triviais a serem executados por percussionistas, 

um outro exemplo pode ser constatado através da partitura da obra Water Music (DUN, 2004), onde o 

compositor solicita ao percussionista que se execute, de diferentes formas, a “percussão aquática”, 

termo criado pelo próprio compositor referindo-se a uma proposta de técnica percussiva para tocar a 

água (BITTENCOURT, 2012).  

Reflexões neste sentido aparecem em trabalhos acadêmicos de alguns percussionistas, a exemplo 

de Bittencourt (2012: 16), que usa a terminologia “fonte sonora” para referir-se ao uso da água 

enquanto instrumento de percussão. O autor ainda afirma que “O uso de fontes sonoras não 

convencionais faz parte do universo dos percussionistas, há pelo menos desde o início do século XX.”. 

Já Labrada substitui o termo “instrumento musical” por “objeto emissor de som”, e explica: 
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Tal substituição evidencia a minha atitude pessoal frente a um instrumento, lidando com ele 
como se me deparasse com um objeto comum e não necessariamente um instrumento musical. 
Isso facilita a investigação de novos sons, buscando lidar de maneira consciente com o aparato 
estético que envolve tal objeto e situação. (LABRADA, 2014: 2).  

 

As terminologias utilizadas por estes autores parecem ter o objetivo de trazer a perspectiva de 

uma produção sonora onde não importa se, para isto, é utilizado um instrumento, construído e pensado 

para o fim musical, ou qualquer outro objeto que possa ser utilizado como fonte sonora quando 

executado por diversas e diferentes técnicas. 

Stene (2014: 11, tradução nossa) aborda a identidade do percussionista contemporâneo a partir de 

suas próprias performances, refletindo sobre ações em um contexto que o distancia das técnicas 

tradicionais do instrumento, considerando a performance artística do percussionista “sem usar qualquer 

instrumento normalmente considerado percussão e sem usar técnicas percussivas.” O autor define esta 

proposta como “pós-percussão”: 

 
Com os objetos extra musicais, como utensílios domésticos e dispositivos eletrônicos, como 
rádios, gravadores e toca-discos, a percussão emergiu enquanto novo meio de expansão e 
alteração das formas musicais ocidentais, adequando-se perfeitamente a uma busca crescente, 
característica do período, para abrir um novo terreno musical e ultrapassar a tradição romântica 
e o conformismo convencional (STENE, 2014, p. 1, tradução nossa). 

 

O autor ainda alerta que, neste processo, os percussionistas “desenvolveram habilidades que eram 

incomparáveis a música clássica, usando todos os objetos que produzem sons imagináveis como 

instrumentos.” (STENE, 2014: 1, tradução nossa). Stene propõe, portanto, que: quando a performance 

musical atinge este âmbito, o intérprete está diante de uma atuação “pós-instrumental”, pois atua em 

sua “periferia” técnica. Segundo o autor, esta prática direciona para “técnicas específicas do estudo que, 

em teoria, podem ser acessadas por todos os músicos interessados em explorar práticas prolongadas, 

independentemente de seus antecedentes instrumentais.” (STENE, 2014: 8, tradução nossa).  

A partir deste ponto de vista, reforça-se o questionamento sobre o protagonismo do 

percussionista ao tocar objetos que não foram pré-concebidos como instrumentos musicais, afinal, se 

qualquer outro instrumentista também pode estar apto a executar tais ações ( e que ainda, de certa 

forma, podem distanciar-se de suas técnicas “centrais”), por que são os percussionistas, na maior parte 

das ocasiões, que se propõem a esta prática? 

Ao mesmo tempo, ao observarmos as características históricas da percussão nos levantamentos 

expostos até aqui, podemos argumentar uma possível hipótese sobre essa questão: a figura do 

percussionista parece ganhar autonomia e maior importância quando buscou-se ultrapassar as 

possibilidades de timbres convencionais, numa fase onde inovar demandava muito mais uma postura 
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experimentalista do que a utilização das técnicas já consolidadas. Neste processo, os compositores 

parecem não ter distinguido o uso dos instrumentos de sons indefinidos da percussão e a utilização de 

qualquer outro artefato.  

Na pesquisa aqui reportada, tanto esse distanciamento da técnica convencional quanto a 

exploração e execução de objetos sonoros não “triviais” ao metier do percussionista, referem-se as 

sonoridades decorrentes da performance sobre os plásticos utilizados nas obras Microplastic PET 

(BURTNER, 2012) e a concepção do instrumento Tororó, utilizado na performance de Arengarôa 

(2017). 

 

2. Metodologia 

 

A seguir, descrevemos a metodologia utilizada durante os processos performativo e 

composicionais que resultaram na obra Arengarôa (2017).  

Desde o preparo e a performance da obra Microplastic Pet (BURTNER, 2012), realizamos diversas 

oficinas de experimentação para manipular alguns objetos de plástico no intuito de explorar, selecionar 

e compreender melhor as diversas técnicas que poderiam ser utilizadas na performance percussiva de 

tais objetos. Estas manipulações permitiram testar, analisar e gravar algumas das sonoridades advindas 

desses experimentos. Após gravadas, foram enviadas ao compositor Caio Pierangeli onde iniciamos um 

processo colaborativo para a criação da obra e da programação computacional. A partir dos resultados 

desta colaboração, tais sonoridades acústicas resultantes puderam ser ampliadas e manipuladas através 

da utilização de processamentos sonoros computacionais em tempo real.  

A associação desta programação computacional aos objetos de plásticos viabilizou a construção e 

manipulação sonora de um novo instrumento ao qual denominou-se por Tororó, instrumento este 

criado especificamente para ser utilizado durante a performance da obra Arengarôa (2017). 

Já o procedimento metodológico para a construção deste instrumento teve início com a seleção 

de diferentes objetos de plásticos, sendo estes: cinco hélices de exaustor; fichas plásticas de poker; bolas 

de tênis de mesa e uma folha de papel acetato. A seleção foi feita através da coleta de objetos 

descartados no campus do IFPB – Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia (Campus João 

Pessoa) e adquiridos em lojas e sites de vendas online. Após a seleção, iniciaram-se as oficinas de 

experimentação, compreendidas em três momentos: a construção com os objetos de plástico; o 

subsequente desenvolvimento técnico-instrumental e a criação da programação computacional para a 

manipulação das sonoridades dos objetos.  
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Na construção com os objetos de plásticos, foi desenvolvido um protótipo do instrumento, 

composto pela sobreposição dos objetos selecionados, os quais serão detalhados mais adiante neste 

artigo (i.e. subseção 4.2.1).  

Após a construção, realizamos o desenvolvimento técnico-instrumental, onde 

experimentamos um conjunto de técnicas, testadas e pré-selecionadas para posteriormente serem 

utilizadas pelo intérprete na execução da obra (i.e subseção 4.2.2 deste artigo). Os resultados desta etapa 

foram enviados ao compositor em arquivos de áudio e vídeo para análise, experimentação e criação da 

programação computacional.  

A criação da programação computacional consistiu em um processo colaborativo a distância 

entre o autor (João Pessoa – PB) e o compositor Caio Pierangeli (Maringá – PR), onde foi criada a 

programação computacional que expande e interage com as sonoridades dos plásticos em tempo real. 

Esta programação foi elaborada no software Pure Data (PD) e consiste em um patch exclusivo da obra, 

onde é possível acionar as diferentes seções da peça, cada uma com sua combinação de parâmetros 

sonoros, através de um pedal USB (i.e subseção 4.2.3 deste artigo). 

Durante o processo de criação da programação, a comunicação entre os dois agentes se deu a 

partir de aplicativos de conversação na Internet (Facebook; Whatsapp; Messenger) e troca de e-mails, que 

viabilizaram as discussões durante as experimentações com a programação e os envios dos resultados 

em arquivos.  

A seguir, detalhamos os processos utilizados no preparo e performance da obra Microplastic PET 

(BURTNER, 2012) e, consequentemente, a concepção e o detalhamento dos processos envolvidos na 

construção do instrumento Tororó concomitantemente a composição da obra Arengarôa (2017). 

 

3. Microplastic PET – Matthew Burtner 

 

Microplastic PET é uma obra para plásticos amplificados, voz, percussão e computador. A obra 

demanda a interpretação de um(a) percussionista e um(a) cantor(a) enquanto que o computador torna-

se o responsável pela difusão do tape (suporte fixo de áudio pré-gravado) e pelo processamento sonoro 

em tempo real dos objetos de plástico. 

O compositor explica que “é uma música sobre plásticos oceânicos e lixo costeiro. O texto vem 

do International Coasal Cleanup organizado pela Ocean Conservancy, um projeto para qual centenas de 

milhares de voluntários limparam o lixo oceânico ao longo das costas ao redor do mundo” 

(BURTNER, 2012: texto introdutório, tradução nossa). Ainda segundo o compositor, “Microplastic PET 

é uma obra de upcycled art”. O termo refere-se a transformação de lixo ou produtos inutilizáveis em 

novos produtos, com novas funções ou novos valores. A proposta de reaproveitamento de objetos 
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descartados foi, primeiramente, o que nos aproximou desta obra, tendo em vista o diálogo que ela 

estabelece com nossa pesquisa.  

“A quantidade impressionante de plástico no oceano, particularmente os plásticos de polietileno 

tereftalato (PET) e partículas microplásticas, inspiraram o título da música e a partitura”. (BURTNER, 

2012: texto introdutório, tradução nossa). Durante o processo de estudo da obra, podemos subtender 

alguns aspectos da partitura que apontam para a inspiração declarada pelo compositor: 

 

a) Nos trechos vocais onde são descritos os objetos mais comumente encontrados nas costas oceânicas, 

a linha melódica remete às ondulações do oceano ou mesmo ao ir e vir das ondas na areia da praia (Fig. 

1); 

 

 
Fig. 1 – Trecho da partitura da voz em Microplastic PET (BURTNER, 2012: 8). 

 

b) O tape da peça é todo baseado em uma textura pontilista, rápida e aguda, como sendo uma referência 

aos microplásticos encontrados no oceano (Fig. 2); 

 

 
Fig. 2 - Trecho da partitura do computador em Microplastic PET. (BURTNER, 2012: 1). 

 

c) O processamento computacional sobre a sonoridade dos plásticos, além dos efeitos de expansão 

sonora, parece multiplicar as sonoridades, dando a sensação de que há muito mais plásticos do que os 

que estão sendo tocados. Este fato dialoga com a grande quantidade de lixo plástico nas costas 

oceânicas, como afirmado pelo próprio compositor (Fig. 3).  
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Fig. 3 – Trecho da partitura dos plásticos e sua textura sonora ao serem processados em Microplastic PET  (Burtner 2012: 3). 
 

Juntamente com os instrumentos de percussão e a voz, os dois intérpretes tocam plásticos 

amplificados, porém apenas os plásticos do(a) percussionista são processados pelo computador. Esta 

montagem é ilustrada no desenho que precede a partitura da peça (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4 – Desenho da montagem de Microplastic PET proposta por Burtner (2012: texto introdutório). 

 

A seguir, apresentaremos os aspectos referentes à performance da obra Microplastic PET realizada 

pelo autor. A mesma ocorre no Auditório Oriano de Almeida da Escola de Música da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN) sob o aporte do LAPER2ME-UFRN (Laboratório de 

Percussão e Performance Musical mediado por Recursos Tecnológicos), durante o primeiro recital do 

mestrado em performance musical. Contou ainda com a participação da professora de canto Elke 
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Riedel. Para tanto, abordaremos apenas os aspectos musicais que serviram de inspiração para a 

composição de Arengarôa (2017), ou seja: a utilização de plásticos enquanto instrumento; o 

processamento computacional sobre suas sonoridades resultantes e os aspectos performáticos criados 

para nossa interpretação. Além destes, a proposta de montagem e a temática da peça influenciaram 

fortemente a composição da obra, objeto de estudo e resultado desta pesquisa. 

 

3.1 O uso de plásticos em Microplastic PET 

 

Aqui, abordaremos o uso dos plásticos durante nossa performance da obra Microplastic PET, 

descrevendo os objetos plásticos escolhidos e as técnicas utilizadas.  

A partitura indica o uso dos plásticos pré-selecionados e das sonoridades a serem exploradas em 

três diferentes regiões: agudo; médio e grave (Fig. 6). 

 

 
Fig. 6 - Bula referente a linha dos plásticos na partitura de Microplastic PET (BURTNER, 2012: 1). 

 

A partir das alturas estabelecidas, são indicadas características das ações e dos objetos a serem 

utilizados em cada região, sendo estes:  

 

a) Agudo – “Estouros articulados em uma pequena sacola invólucro”;  

b) Médio – “Estalando livremente sacolas de plástico no microfone”;  

c) Grave – “Som de outros plásticos estalando levemente”.  

 

Com base nas indicações acima, selecionamos os seguintes materiais plásticos bem como as 

técnicas aplicadas em cada um deles: 

  

a) Na região aguda, utilizamos plástico bolha. A técnica aplicada consistiu em apertar 

rapidamente o plástico estourando as bolhas. O resultado almejado é um som de curta duração das 

várias bolhas estourando, de forma que seja possível a execução precisa do ritmo na partitura (Fig. 7); 
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Fig. 7 - Exemplo da técnica utilizada na região aguda dos plásticos em Microplastic PET (O autor, 2018) 

 

b) Para a região média, foi utilizada uma grande sacola de plástico no centro da mesa. O ritmo previsto 

na partitura, normalmente com notas rápidas, desta vez, foi executado percutindo a sacola com a palma 

das mãos. Entretanto, nos momentos em que o compositor solicita a execução de notas mais longas 

(semínimas), optou-se por amaçar a sacola com uma das mãos, prolongando o som de acordo com a 

duração da nota (Fig. 8); 

 

 
Fig. 8 - Exemplo da técnica utilizada na região média dos plásticos em Microplastic PET (O autor, 2018) 

 

c) Na região grave, utilizamos dois objetos plásticos: um chapéu de plástico (utensilio normalmente 

utilizado em festas infantis) e uma garrafa plástica tipo PET (galão de água de 5 litros). Ambos os 

objetos foram propositalmente “quebrados” antes da performance, almejando estalos mais leves 

durante sua execução. A técnica aplicada consistiu em golpear de cima para baixo os objetos, utilizando 

as pontas de todos os dedos de uma das mãos (Fig. 9). 
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Fig. 9 – Exemplo da técnica utilizada na região grave dos plásticos em Microplastic PET (O autor, 2018) 

 

Além destes, o compositor também indica o uso de plástico executado pelo(a) cantor(a). Nesse 

caso, a sonoridade não é processada eletronicamente, apenas amplificada por um microfone, sendo 

indicada a seguinte ação: “Estalar livremente uma sacola de plástico e um pequeno plástico invólucro no microfone.” 

(BURTNER, 2012: 3, tradução nossa). Durante a performance, a intérprete optou por amaçar, de 

forma constante, um saco plástico normalmente utilizado para embalar presentes. Além disso, realizou 

estalos esporádicos num pedaço de plástico bolha, estimulada pelos gráficos presentes na partitura.  

 

3.2 O uso do processamento eletrônico aplicado aos plásticos. 

 

O processamento sonoro aplicado aos plásticos em Microplastic PET é realizado em tempo real a 

partir de um patch em programação MAX/MSP. A programação oferece controle para duas entradas e 

duas saídas de áudio, possibilitando o processamento em estéreo das sonoridades dos plásticos 

apresentados anteriormente. 

 

 
Fig. 10 - Interface do patch em programação MAX de Microplastic PET (BURTNER, 2012) 
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Para o uso da programação e processamento das sonoridades dos plásticos, utilizamos os 

seguintes equipamentos: 

 

• Mac Book Pro; 

• Interface de áudio – Saffire PRO 24; 

• Dois microfones; 

• Dois canais de PA. 

 

Para a captação em estéreo das sonoridades dos plásticos, posicionamos os microfones 

equidistantes dos objetos de plásticos dispostos na mesa, ou seja, os microfones aqui tiveram a função 

de captar todas as frequências emitidas pelos plásticos, sendo um deles posicionado entre as regiões 

médio-graves do setup e o outro microfone posicionado entre as regiões médio-agudas, 

respectivamente. Desta forma, captamos com êxito e de forma equilibrada as três regiões dos plásticos, 

ilustrado pela figura abaixo: 

 

 
 

Fig. 11 - O setup de plásticos utilizado na performance de Microplastic PET e o exemplo de posicionamento dos microfones 
nas diferentes regiões (O autor, 2017) 
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3.3 Aspectos de performance. 

 

Para a nossa interpretação, optamos por realizar uma improvisação introdutória a obra, ou seja, 

uma espécie de introdução improvisada almejando uma contextualização à temática de Microplastic PET, 

ou seja, dramatizando a questão da poluição oceânica ao mesmo tempo que valorizando as sonoridades 

resultantes dos plásticos e seus processamentos eletrônicos. A cantora improvisou com o plástico bolha 

ao entrar lentamente no palco. Após posicionada, iniciou-se uma improvisação cantada, introspectiva e 

utilizando ruídos vocais mesclando com as sonoridades do plástico amplificadas pelo mesmo 

microfone utilizado para a voz. Neste momento, o percussionista entrou no palco improvisando com 

uma garrafa PET de água de 500ml, amassando-a e torcendo-a. Essa improvisação precedeu o disparo 

do tape (ação esta que marca o início da execução da obra/i.e. partitura da peça). Ao chegar ao setup da 

peça, o tape é disparado e tem início a execução da partitura da obra. 

A sonorização foi utilizada apenas para a amplificação e processamento sonoro computacional 

dos plásticos. Sendo assim, a voz e os instrumentos de percussão não precisaram ser amplificados.  

De forma geral, a montagem que utilizamos está em consonância com a proposta apresentada 

pelo compositor (Fig. 4). Sob tal aspecto, a maior problemática envolvida na peça nos parece ser 

mesmo relacionada a escolha e representatividade dos materiais plásticos e como executá-los. Em nosso 

caso, dentre vários plásticos coletados, considerou-se a riqueza dos timbres e regiões de alturas 

conforme solicitado pelo compositor além do desenvolvimento técnico/interpretativo visando extrair 

as melhores sonoridades em cada um dos objetos. 

 

4. Arengarôa (2017) 

 

Arengarôa é uma obra para Tororó, percussão e live electronics, gerada a partir de um processo 

colaborativo entre o autor e o compositor Caio Pierangeli. O Tororó é um instrumento criado nesta 

pesquisa a partir de experimentos sonoros e amplificação de objetos plásticos. Assim, passamos a 

discorrer de ambos os aspectos (instrumento e obra) concomitantemente, por estarem diretamente 

relacionados durante todo o processo. 

A obra, composta para ser executada por um único percussionista, foi inspirada na obra 

Microplastic PET (BURTNER, 2012), não apenas pela utilização dos objetos plásticos como 

instrumentos de percussão, mas também no que se refere à temática ambiental proposta por Burtner.  

A motivação composicional foi inspirada nos transtornos causados pela chuva em áreas urbanas 

poluídas pelo descarte inadequado de resíduos sólidos. O discurso musical desenvolvido pelo Tororó, 



FREIRE, Pedro Henrique Machado; CAMPOS, Cleber da Silveira. Processo colaborativo na obra Arengarôa (2017) – Uma performance para tororó, percussão e live 
electronics. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-36 

 
 
 
 

 19 

os instrumentos de percussão, as sonoridades dos plásticos e o processamento computacional destas 

sonoridades visam representar este motivo temático ao qual a obra se insere.  

Além disto, tanto o nome da peça quanto o do instrumento construído também estão 

diretamente relacionados com o tema. Arengarôa é a junção de duas palavras: o verbo “arengar” refere-

se ao discurso da obra; sinônimo de briga, discussão ou confusão; e garôa, uma chuva leve e contínua, 

representa, diretamente, as sonoridades apresentadas durante o decorrer da peça. Já o nome do 

instrumento “Tororó” é derivado do termo Toró, muito utilizado na região nordeste do Brasil para se 

referir a uma chuva muito forte. Ainda, a repetição da última silaba “ro” faz uma analogia aos efeitos de 

multiplicação das sonoridades advindas do processamento eletrônico. 

 
4.1 Seleção do material plástico 

 

Anteriormente as oficinas de experimentação, foram selecionados os materiais plásticos a serem 

utilizados no processo de criação da obra. O critério de escolha deste material foi o potencial sonoro 

que apresentava cada objeto.  

 

• Cinco hélices de exaustor;  

• Seis bolas de tênis de mesa;  

• Fichas plásticas de poker (duzentas unidades);  

• Folha de papel acetato (1m por 1m).  

 

As cinco hélices foram coletadas no campos do Instituto Federal de Educação da Paraíba (João 

Pessoa) e, por esse motivo, não sabemos a que tipo de exaustor pertenciam; as bolas de tênis de mesa 

foram adquiridas em uma loja de materiais esportivos; as fichas plásticas foram reaproveitadas de um 

jogo de cartas – poker; e a folha de papel acetato foi adquirida em uma loja especializada em papeis 

plásticos. 

 

4.2. Oficinas de experimentação 

 

As oficinas de experimentação consistiram em uma série de manipulações por parte do autor 

sobre os materiais selecionados. O objetivo foi extrair as sonoridades primarias dos objetos plásticos. 

Em um segundo momento, tais sonoridades foram gravadas e enviadas para o compositor Caio 

Pierangeli, no intuito de fornecer a matéria prima sonora para estudo e processamento computacional 
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através do ambiente de programação Pure Data (PD), sendo posteriormente utilizadas na composição da 

obra Arengarôa (2017). 

Nesse contexto, as oficinas foram praticamente separadas e executadas em três momentos os 

quais serão apresentados na seguinte disposição: a construção com os objetos plásticos; o 

desenvolvimento técnico-instrumental; e a criação da interação tecnológica. 

 

4.2.1. Construção com os objetos plásticos 

 

Durante as primeiras manipulações sobre os plásticos, percebemos a necessidade de não apenas 

reaproveitar o material explorando suas sonoridades, mas sim de reelaborar sua funcionalidade, ou seja, 

através da construção de um novo objeto a partir de tais materiais. Surgiu a elaboração deste artefato 

que viria a compor o novo instrumento, denominado Tororó.  

Este objeto se assemelha aos aspectos funcionais de um pau de chuva. A ideia inicial foi sobrepor 

as cinco hélices de exaustor, cada uma em posição horizontal para que, dessa forma, ao despejar 

diferentes tipos de objetos sobre as hélices, os mesmos pudessem cair e percutir as pás das hélices 

gradativamente, resultando em sons “granulares” de alta intensidade, similares a um pau de chuva. Para 

tanto, o topo do instrumento deve ficar aberto, possibilitando assim que diferentes objetos plásticos 

sejam despejados em seu interior. 

 

 
Fig. 12 - Imagem do objeto construído com materiais plásticos (O autor, 2018) 
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Para a construção deste objeto, foram utilizados os seguintes materiais:  

 

• Cinco hélices plásticas de exaustor;  

• Uma barra rosqueada de diâmetro 3/8 e 1 metro de altura;  

• Dez porcas de parafuso de diâmetro 3/8;  

• Uma folha de papel acetato transparente de 1m por 1m; 

• Uma fita adesiva tipo crepe. 

 

A barra rosqueada e as porcas sustentam as hélices sobrepostas enquanto a folha de papel 

acetato, contornando o instrumento, garante que o material despejado não caia para fora do Tororó ao 

percutir cada uma das pás das cinco hélices.  

Com esta construção, logo percebemos grande potencialidade e versatilidade sonora do 

instrumento, podendo ainda expandir sua funcionalidade para além dos aspectos similares ao pau de 

chuva. Tal característica sonoro evidenciou-se a partir dos experimentos subsequentes, realizados na 

oficina de desenvolvimento técnico-instrumental, apresentada a seguir. 

 

4.2.2. Desenvolvimento técnico-instrumental. 

 

Em um primeiro momento, a oficina de desenvolvimento técnico-instrumental consistiu em 

experimentar ações onde buscava-se extrair a maior variedade de sonoridades resultantes com o 

despejo de diferentes objetos/materiais no interior do Tororó. Em um segundo momento, buscou-se 

ainda outras formas de execução, como percutir o objeto com as mãos de diferentes formas assim 

como a utilização de um arco de contrabaixo, atritado em diferentes regiões do instrumento.  

Assim, partimos para o desenvolvimento e seleção das ações a serem aplicadas ao objeto, afim de 

obter a matéria prima sonora composicional, posteriormente utilizada na obra Arengarôa (2017).  

Após a experimentação da inserção de alguns pequenos objetos de plástico despejados no 

interior do instrumento, foram selecionados os seguintes materiais e, respectivamente, desenvolvidas as 

seguintes formas de execução:  

 

a) Fichas plásticas de Poker – consiste em despejar um grande número de fichas plásticas dentro do 

objeto (em nossa execução, foram utilizadas duzentas fichas), controlando a velocidade e intensidade da 

queda das fichas com uma das mãos. Nesta ação, obtém-se uma sonoridade granular das fichas 

percutindo as pás de hélices e a folha de acetato simultaneamente (Fig. 13); 
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Fig. 13 - Exemplo da utilização de fixas plásticas de poker no Tororó (O autor, 2018) 

 

b) Bolas de tênis de mesa – As bolas de tênis de mesa são despejadas, uma de cada vez, dentro do 

objeto. Neste caso, a intenção é provocar o ritmo que a bola vai estabelecer aleatoriamente ao percutir a 

sequência de hélices e a folha de acetato (Fig. 14); 

 

 
Fig. 14 - Exemplo da utilização das bolas de tênis de mesa no Tororó (O autor, 2018) 

 

c) Percutir a folha de papel acetato – Esta técnica consistiu em extrair diferentes sonoridades da folha 

de papel acetato a partir de três gestos básicos: 1) percutir com as mãos as laterais do objeto com rulos 
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de toques alternados, variando levemente as regiões do instrumento; 2) segurar com uma das mãos e 

chacoalhar a ponta superior da folha; 3) amassar de forma constante a parte superior da folha de 

acetato com ambas as mãos. Nos três casos, obtém-se uma sonoridade constante e similar a trovões, 

porém, a variação dos três gestos promove a variação de timbres e alturas (Fig. 15);  

 

   
Fig. 15 - Exemplo das três técnicas utilizadas com as mãos na folha de acetato do Tororó (O autor, 2018). 

 

d) Arco na folha de papel acetato – Consiste em utilizar um arco de contrabaixo para friccionar a ponta 

da folha de acetato. A fricção deve começar no talão e terminar na ponta do arco. Esta técnica é 

utilizada de duas formas distintas na peça: 1) com uma das mãos segurando a barra rosqueada, 

deixando a folha se curvar com a pressão do arco; 2) com uma das mãos segurando a ponta da folha, 

deixando-a firme e sem curvar. Ao final de cada fricção, deve-se percutir rapidamente a folha com a 

ponta do arco, provocando uma espécie de acento final da nota (Fig. 16);  
 

  
Fig. 16 - Exemplo das duas formas de uso do arco na folha de acetato do Tororó (O autor, 2018). 
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e) Arco na hélice de exaustor – Consiste em friccionar o arco na quina de uma das pás da hélice 

superior. Para isso, utiliza-se a ponta do arco para tocar notas curtas e executar os ritmos da partitura. 

Também deve-se alternar as regiões da quina, ou mesmo trocar algumas vezes de pá, para variar os 

timbres (Fig. 17). 

 

 
Fig. 17 - Exemplo da utilização do arco na hélice do exaustor do Tororó (O autor, 2018) 

 

Após o desenvolvimento das ações instrumentais aplicadas ao Tororó, as sonoridades resultantes 

advindas desta oficina foram gravadas em arquivos de áudio e vídeo e enviadas para o compositor, afim 

de disponibilizar a matéria prima sonora para estudo e a criação da interação tecnológica em suporte 

computacional. 

 

4.2.3. Criação do processamento sonoro computacional 

 

As sonoridades resultantes obtidas a partir das oficinas anteriores foram encaminhadas ao 

compositor Caio Pierangeli, em formato de arquivos de áudio e vídeo, para a realização das 

experimentações relacionadas ao processamento sonoro digital, os quais foram utilizados na criação da 

interação tecnológica/computacional e subsequentemente na criação da obra Arengarôa.  

A programação computacional responsável pela interação eletrônica da obra foi desenvolvida em 

software Pure Data (PD). A escolha por este software em específico se deu principalmente por tratar-se de 

uma plataforma livre (gratuita) e apresentar um bom funcionamento nos três principais sistemas 

operacionais Windows, Linux e Mac OS. Acreditamos que estas facilidades apresentadas pelo PD podem 

viabilizar futuras interpretações da obra, bem como viabilizou esta etapa da pesquisa.  
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A partir da programação criada pelo compositor, foi desenvolvida a interface da programação 

(Fig. 23) onde o intérprete tem acesso aos parâmetros a serem regulados (anteriormente à performance) 

e acionados durante a execução da obra, sendo estes (de acordo com a Fig. 18): 

 

 
Fig. 18 - Interface da programação eletrônica de Arengarôa em Pure Data. (O autor, 2018) 

 

a) No quadro superior esquerdo, é possível ligar/desligar e regular o volume de entrada dos microfones 

(mic~);  

b) O quadro inferior esquerdo é responsável por ligar/desligar o echo~ – mecanismo que provoca o 

efeito de delay no som processado. Nele, há dois reguladores que variam as características do echo~: No 

regulador Time, controla-se a velocidade (beat) do delay; e no regulador feedback, controla-se a duração do 

echo; 

c) No quadro central, o intérprete deve regular a ambiência dos sons eletrônicos. Isto deve ser feito 

sempre anteriormente à performance, levando em consideração a relação do som digital com a acústica 

do ambiente em que será executado. O toggle na parte superior esquerda do quadro central é responsável 

pela ativação e desativação do quadro. Já o toggle na parte superior direita aciona um efeito Freeze, este 

efeito “congela” o som da ambiência no momento do click e só “descongela” com um novo click;  

d) O quadro direito é responsável por regular o volume de saída dos sons digitais.  

 

Foram utilizados os seguintes equipamentos eletrônicos e respectivas funcionalidades:  através de 

uma interface de áudio, as sonoridades do Tororó são capitadas pelos microfones e processadas pelo 

computador no Pure Data (PD). A interface ainda realiza a difusão do áudio processado, este servindo 

como uma espécie de realimentação para o intérprete durante a performance da obra. Este esquema de 

inputs e outputs pode ser ilustrado da seguinte forma:  
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Fig. 19 - Esquema de inputs e outputs da obra Arengarôa (O autor, 2018) 

 

Além da entrada e saída de áudio, a principal regulagem a ser cuidadosamente feita pelo 

intérprete é relacionada a ambiência eletrônica. Esta ambiência pode ser construída com as regulagens 

dos seguintes parâmetros. 

 

a) Room – É responsável pela sensação de “tamanho” da sala, ou seja, atribui-se este parâmetro a 

espacialização sonora com a ideia de verticalidade. Assim, quanto maior o Room, maior a sensação de se 

estar em uma grande e fechada sala;  

b) Damp – É a sensação de feedback. Representa o quanto o som se propagou no espaço definido pelo 

Room;  

c) Width – Relacionado a largura do espaço, ou seja, similar ao Room, porém com parâmetros visando a 

espacialização horizontal (largura da sala);  

d) Wet e Dry – Provocam a sensação de localidade em relação ao espaço onde se está ouvido o som. 

Quanto mais Wet, maior a sensação de distância da fonte sonora (som menos seco). Quanto mais Dry, 

maior a sensação de proximidade da fonte sonora (som mais seco). Nesse caso, deve-se utilizar um dos 

parâmetros com ganhos de volumes opostos, evitando uma possível anulação das funcionalidades 

destes efeitos.  

 

Apesar da possibilidade de acessar a interface do patch através do mouse do computador, foi 

desenvolvido o acionamento via pedal USB para melhor execução da obra. Após as regulagens (entrada 

de áudio, saída de áudio e ambiência), a obra é iniciada a partir do click 1, realizado no pedal. 

Consequentemente, a cada nova sessão da peça, o compositor simboliza com os demais clicks (click 2, 

click 3, click 4, etc.), dando sequência para os novos processamentos de áudio a serem realizados pelo 

computador. A palavra click, aparece identificada por ordem numérica na partitura e indica então a 
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sequência de acionamentos do pedal USB. Cada click refere-se a diferentes variações de parâmetros, 

incluindo seus acionamentos ou desligamentos, utilizados em diferentes momentos da peça. Cada click 

tem a seguinte função na programação da obra:  

 

•  Click 1 – Aciona os microfones e o Echo: Time 0 e Feedback 0.9.  

• Click 2 – Altera o Echo para Time 2 e Feedback 0.9.  

• Click 3 – Desativa os microfones.  

• Click 4 – Aciona os microfones, o quadro de ambiência e altera o Echo para Time 0.2 e Feedback 

0.9.  

• Click 5 – Aciona o Freeze.  

• Click 6 – Desativa os microfones.  

• Click 7 – Desativa o Freeze. 

• Click 8 – Aciona os microfones, o quadro de ambiência e o Echo: Time: 0.3 e Feedback 0.9.  

• Click 9 – Desativa o microfone.  

 

A partir do primeiro click no pedal USB, é possível visualizar na interface do patch qual variação de 

parâmetro está em funcionamento. As combinações de parâmetros presentes nos clicks em momentos 

diferentes da música foram escolhidas pelo intérprete ao aplicar as técnicas desenvolvidas no Tororó 

junto à programação eletrônica. Este foi o primeiro passo no processo composicional da obra. 

 

4.3. A composição e seus aspectos de subjetividade. 

 

Além das criações técnicas e dos processamentos eletrônicos aplicados ao Tororó, a obra 

apresenta duas seções – seção A e seção B – tocadas em um setup (Fig. 20) com instrumentos de 

percussão (convencionais), sendo eles:  

 

• Um Tom Tom de 14 polegadas;  

• Um par de Bongôs;  

• Uma Clave;  

• Um Wood block grave;  

• Um Cow bell pequeno (agudo).  
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A “seção A” é tocada com um par de baquetas de acrílico. Já a “seção B” é tocada com um par 

de baquetas de caixa (madeira), onde recomenda-se que sejam baquetas finas/leves para melhor 

execução dos rim shots (técnica relativa aos instrumentos de percussão que consiste em tocar 

simultaneamente com a baqueta na pele e no aro do tambor). 

 

 
Fig. 20 - setup com instrumentos convencionais de percussão da obra Arengarôa. (O autor, 2018) 

 

A estrutura composicional da obra consiste na execução das seções do setup de percussão e do 

Tororó de forma alternada (Fig. 21). Porém, as prolongações provocadas pelo processamento 

eletrônico ao expandir a sonoridade do Tororó, no final da primeira e segunda seção, fazem com que 

estas alternâncias não soem de forma separada. Tais prolongamentos são provocados pelo Echo no final 

da seção Tororó 1 e pelo Freeze no final da seção Tororó 2. 

 

 
Fig. 21 - exemplo da estrutura composicional da obra Arengarôa. (O autor, 2018) 

 

Na Figura 21, as seções denominadas “Tororó” utilizam as seguintes ações e objetos: 

 

• Tororó 1 – Uso de arco na folha de papel acetato e bolas de tênis de mesa;  

• Tororó 2 – Folha de papel acetato tocada com as mãos e fichas plásticas;  

• Tororó 3 – Técnica de arco na pá da hélice superior. 

 



FREIRE, Pedro Henrique Machado; CAMPOS, Cleber da Silveira. Processo colaborativo na obra Arengarôa (2017) – Uma performance para tororó, percussão e live 
electronics. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-36 

 
 
 
 

 29 

De forma geral, as concepções performáticas da obra estão construídas sob aspectos de 

subjetividade baseados na temática da obra. Assim, descrevemos os trechos da peça que tiveram este 

tipo de influência de forma mais ou menos implícita na música. 

O primeiro aspecto subjetivo utilizado na composição de Arengarôa acontece na seção 

denominada “Tororó 1”. Nela, as bolas de tênis de mesa despejadas no Tororó buscam representar o 

lixo descartado na cidade. Ao despejar a quarta bola, aciona-se um efeito de reverb ao processamento 

eletrônico. Este efeito, aplicado à sequência de bolas, provoca a multiplicação dos sons representando o 

acumulo e o descontrole da poluição. 

A “seção A” apresenta ritmos com poucas e espaçadas notas as quais vão, gradativamente, se 

adensando até um certo “colapso”, retornando a ideia rítmica inicial (poucas e espaçadas notas). A 

construção dessa textura faz analogia a uma garoa que começa com poucos pingos de chuva até que se 

torna constante e volumoso, retornando, após um tempo decorrido, a situação inicial. É também nesta 

seção que, intrínseco ao desenvolvimento rítmico, está uma sequência de notas espaçadas e constantes 

na clave. Esta sequência segue um padrão de célula rítmica (Fig. 22) que se confunde dentro da 

complexidade rítmica dos demais instrumentos. A intenção é remeter a pingos d’água caindo de um 

lugar molhado pela chuva há algum tempo, como um telhado ou as roupas de um varal, por exemplo.  

 

 
Fig. 22 - Célula rítmica da clave na “seção A” de Arengarôa. (O autor, 2018) 

 

O “Tororó 2” é a transição entre as seções tocadas no setup de percussão e o Tororó. Nela, os 

aspectos subjetivos estão mais perceptíveis. As sonoridades extraídas das pás de hélices fixas remetem a 

chuva forte enquanto a manipulação da folha de acetato provoca sons semelhantes a ventanias e 

trovoadas.  

A “seção B” é o caos. Busca-se representar os transtornos causados na cidade após a chuva forte, 

como as inundações, o trânsito e os deslizamentos de terra dos morros, por exemplo. A textura 

instrumental apresenta notas longas com a execução de rulos e ritmos sem precisões rítmicas definidas, 

somados ao prolongamento do processamento eletrônico da seção anterior (Fig. 23). A sensação deve 

ser de instabilidade. 
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Figura 23 - Trecho da seção B da obra Arengarôa (O autor, 2018) 

 

Na última seção da peça – “Tororó 3” – o caos passou, mas o sentimento é de angústia. Através 

de ritmos simples, tocados com o arco nas hélices, a cidade parece tentar voltar a normalidade ainda 

que com receio. Aos poucos, o ritmo acelera, ganha confiança e segue esquecendo os transtornos 

causados, para cometer, futuramente, os mesmos erros. 

 

4.4. Considerações sobre a performance. 

 

A performance da obra Arengarôa aconteceu em 22 de novembro de 2017, no Auditório José 

Marques do IFPB (Campus de João Pessoa), para um público de aproximadamente 15 pessoas, 

atividade relacionada ao segundo recital de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Música – 

PPGMUS da UFRN.  

Como apresentado anteriormente, a obra utiliza um setup de instrumentos convencionais de 

percussão, o Tororó e o processamento sonoro em tempo real associado as sonoridades plásticas.  

Para a execução da programação computacional e processamento sonoro em Arengarôa, 

utilizamos os seguintes equipamentos: 

 

• Computador;  

• Interface de áudio;  

• Dois microfones;  

• Dois canais de PA.  

 

Um dos microfones foi posicionado na lateral do Tororó para a captação das sonoridades das 

hélices percutidas pelos objetos despejados, enquanto o outro foi posicionado na parte superior do 

Tororó para a captação da folha de papel acetato e das utilizações de arco (Fig. 24).  
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Fig. 24 – Posicionamento dos microfones no Tororó. (O autor, 2018) 

 

A primeira decisão tomada no processo de estudo da obra foi posicionar o Tororó 

separadamente do setup de percussão. O principal objetivo desta ação relaciona-se a necessidade de 

espaço físico para o intérprete executar as ações previstas no instrumento.  

No centro, entre o Tororó e os instrumentos de percussão, foi utilizada uma pequena mesa com 

o computador, uma vasilha com as fichas plásticas, as bolas de tênis de mesa, as baquetas e o arco. 

Dessa forma, construímos uma montagem compacta onde foi possível acessar todo material utilizado 

na interpretação, além de visualizar a programação, tudo em uma só mesa. No chão, em frente a esta 

mesa, posicionou-se o pedal USB onde o intérprete aciona e interrompe os parâmetros da programação 

executada pelo computador. Este posicionamento do pedal possibilitou que o intérprete o acessa-se o 

patch da programação tanto posicionado em frente ao Tororó quanto ao setup de percussão (Fig. 25). 

 

 
Fig. 25 - Montagem instrumental da performance da obra Arengarôa.(O autor, 2018) 
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De forma geral, o estudo prático referente ao processo de construção da performance da obra 

apresentou poucos problemas, principalmente com relação as questões técnicas desenvolvidas e 

utilizadas no instrumento Tororó. Através das oficinas de experimentação, desenvolvemos e 

vivenciamos o processo de construção das ações performáticas a serem utilizadas na obra, permitindo 

assim que o intérprete estivesse preparado com certa antecedência para o momento da performance.  

As seções A e B, tocadas no setup de percussão, apresentam características bastante distintas. A 

seção A é estritamente precisa ritmicamente e em compasso composto (cinco por quatro - Fig. 26), 

enquanto a seção B é maleável, ou seja, não há divisão estrita de compassos e muitas vezes não 

apresentam figuras rítmicas a serem executadas com “precisão”, e sim apenas a indicação do 

instrumento a ser tocado (Figura 28). Esta distinção entre as seções implicou em diferentes formas de 

estudo. Para a primeira, exigiu-se do intérprete tanto o estudo e preparo para a precisão rítmica 

solicitada enquanto que, na segunda, o desafio foi construir o discurso musical através das ideias do 

compositor em o diálogo com as articulações escritas. 

 

 
Fig. 26 - Trecho da seção A da obra Arengarôa. (O autor, 2018) 

 

Outro aspecto a ser mencionado diz respeito as sonoridades do Tororó. Na performance da 

obra, detectamos que as bolas de tênis de mesa soaram com menor intensidade do que nos 

experimentos anteriores. Assim, foi preciso arremessar as bolas, não apenas despeja-las, para que 

ocorresse o processamento sonoro previsto pelo computador. A situação oposta ocorreu ao despejar as 

fichas de plástico que, ao serem despejadas, soaram além do previsto. Esse problema foi resolvido 

intensificando o controle da queda das fichas com uma das mãos.  

A programação eletrônica da obra, desenvolvida em PD, se mostrou um eficaz mecanismo de 

potencialização e transformação sonora e, consequentemente, de performance. Em decorrência da 

performance da obra ter acontecido em um auditório de pequeno porte, onde o público pode ficar bem 

próximo do palco e das caixas acústicas, a impressão que se teve, segundo relatos após o concerto, fora 

que a percepção das sonoridades processadas mesclaram-se perfeitamente aos sons acústicos dos 

instrumentos. Estes relatos nos fizeram pensar que provavelmente haverá uma grande dicotomia entre 
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a apreciação de diferentes interpretações da obra a depender do local em que cada uma delas seja 

executada.  

Por fim, a interpretação da obra Arengarôa (2017) nos motivou a continuar aprimorando, tanto a 

composição em si, quanto a programação eletrônica e o instrumento Tororó. Podemos afirmar que a 

obra representa os resultados almejados desta pesquisa ao transformar as sonoridades de objetos 

plásticos através de aparatos eletrônicos em tempo real e inseri-las num contexto percussivo 

contemporânea. 

 

Conclusões 

 

A variedade sonora que podemos encontrar nos mais inusitados objetos nos traz o pensamento 

sobre em que momento esses objetos podem ser considerados um instrumento musical. Em nosso 

estudo, compreendemos que o percussionista torna-se agente mediador e que, a partir de sua prática 

instrumental, pode dar funcionalidade musical a objetos diversos.  

As performances das obras Microplastic PET (2014) e Arengarôa (2017) trouxeram questionamentos 

e desafios que nos obrigaram a distanciar da técnica convencional. Neste sentido, as oficinas de 

experimentação mostraram-se um procedimento metodológico eficaz ao estabelecer um processo de 

atelier que geraram novas descobertas sonoras, desde as primeiras experimentações, resultando ainda na 

construção de um instrumento utilizando objetos de plástico e procedimentos eletrônicos.  

Tais sonoridades ainda puderam ser relacionadas em dois pontos de vista para o intérprete, sendo 

a ampliação da vivência em obras compostas para diferentes processos de performance com interação 

eletrônica em tempo real e a construção e expansão das sonoridades dos tais objetos de plástico em 

questão.  

Foram realizados ainda estudos práticos experimentais, utilizados durante todo o processo 

colaborativo entre intérprete e compositor, resultando aqui na obra musical reportada.  

Assim, acredita-se que o processo colaborativo na composição e performance de Arengarôa foi 

bem sucedido, principalmente no que diz respeito à criação da programação eletrônica em tempo real 

relacionadas a expansão das sonoridades dos objetos, resultando assim na construção do instrumento 

Tororó e da obra Arengarôa.  

Mais especificamente sobre o processamento computacional, a programação elaborada pelo 

compositor Caio Pierangeli foi aplicada às criações instrumentais do autor, gerando uma obra onde as 

características composicionais dos dois agentes se tonaram uma terceira, o que não seria possível sem a 

colaboração.  
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Enquanto intérprete, a pesquisa aqui reportada demonstrou a necessidade do desenvolvimento de 

uma postura experimentalista musical, a partir dos processos de extração das sonoridades de objetos 

plásticos relacionado as oficinas. Num segundo momento, vinculado a aplicação de processamento 

sonoro, a pesquisa nos levou a desenvolver a criatividade instrumental, podendo considerar esta 

ampliação da capacidade técnica também para a execução de instrumentos convencionais. 

Observou-se também que na maioria das interpretações para percussão onde utilizamos objetos 

(não-instrumentos), o processo performativo pareceu se aproximar de ações sustentáveis, seja 

proposital ou não. Estas ações normalmente acontecem ao agregar uma nova funcionalidade (nesse 

caso, musical) a tais objetos, ou seja, como o reaproveitamento de produtos em fim de vida útil ou 

mesmo na coleta de resíduos sólidos para utilização na performance. Podemos, por tanto, propor que 

esta possa ser mais uma possibilidade de interdisciplinaridade em Música. Assim como existem outras 

áreas multidisciplinares já consagradas (com a música cênica ou o teatro instrumental; música e dança; 

música e artes plásticas, dentre outras), por que não promover o diálogo entre música e 

sustentabilidade? 

 

REFERÊNCIAS 

 
AGUIAR, Danilo. Circos sobre uma Viagem Imaginária – Paisagem III (A cidade). Uberlândia, 2014. 
Partitura. 

BEAL, T. J.; DOMENICI, C. L. A Colaboração Compositor-Intérprete: Concepções e Conceitos na Ótica de 
Compositores e Intérpretes. In: Salão de Iniciação Científica, 26. 2014, Porto Alegre. Resumos... Porto 
Alegre: UFRGS, 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/113711>. Acesso em: 23 mar. 
2017.  

BITTENCOURT, Luís. O uso da água como fonte sonora percussiva: Análise da obra Water Music de Tan 
Dun. 2012. 207 f. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade de Aveiro, Aveiro, 2012.  

BURTNER, Matthew. Broken Drum. Virginia, 2003. Partitura.  

BURTNER, Matthew. Microplastic PET. Virginia, 2012. Partitura.  

BURTNER, Matthew. Sxueak. Virginia, 2008. Partitura.  

CAGE, John. Child of Tree. New York: Edition Peters, 1975. Partitura.  

CAGE, John. First Construction (in Metal). New York: Edition Peters, 1939. Partitura.  

CAGE, John. Radio Music. New York: Edition Peters, 1956. Partitura. 

CAGE, John. Second Construction. New York: Edition Peters, 1940. Partitura.  

CAGE, John. Silence: lectures and writings. [S.l.]: Wesleyan University Press, 1961.  

CAGE, John. Water Music. New York: Edition Peters, 1952. Partitura.  

CAMPOS, Cleber. Modelos de Recursividade Aplicados à Percussão com Suporte Tecnológicos. 2012. 183 f. Tese 
(Doutorado em Música) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2012. 



FREIRE, Pedro Henrique Machado; CAMPOS, Cleber da Silveira. Processo colaborativo na obra Arengarôa (2017) – Uma performance para tororó, percussão e live 
electronics. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-36 

 
 
 
 

 35 

CAMPOS, Cleber. Percussão Múltipla Mediada por Processos Tecnologicos. 2008. 157 f. Dissertação (Mestrado 
em Música) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.  

CINTRA, Celso. Altar ou A Resposta dos Deuses. Uberlândia, 2010. Partitura. 

DI SCIPIO, Agostino. ‘Sound is the interface’: from interactive to ecosystemic signal processing. 
Organised Sound, v. 8, n. 3, p. 269-277, 2003.  

DOMENICI, C. L. O Interprete em colaboracao com o compositor: uma pesquisa autoetnográfica. In: 
CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓSGRADUAÇÃO EM 
MÚSICA, 20. 2010, Florianópolis. Anais… Florianópolis: Universidade do Estado de Santa Catarina, 
2010. p. 1142-1147.  

DUN, Tan. Water Music. New York: G. Schirmer, Inc., 2004. Partitura. 

GARNETT, G. E. The aesthetics of interactive computer music. Computer Music Journal, v. 25, n. 1, p. 21-33, 
2001.  

GIOVANNINI, Saulo. Music Conretè Instrumentale: Técnicas Expandidas no Repertório para Percussão. 
2016. 47 f. Dissertação (Mestrado em Música) - EMAE Politécnico do Porto, Porto, 2016.  

IAZZETTA, Fernando. Música e mediação tecnológica. São Paulo: Perspectiva, 2009.  

LABRADA, L. B. Possibilidades e categorias de exploração tímbrica: considerações sobre as relações 
intérprete-instrumento na performance. 2014. 85 f. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Artes, São Paulo, 2014.  

MEY, T. Silence Must be. Paris: Inédit, 2002. Partitura. 

MORAIS, Augusto. A Colaboração Interprete-Compositor na Elaboração da Obra “Uma Lagrima” de Arthur 
Rinaldi. 2013. 45 f. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013.  

RAY, Sônia. Colaborações compositor-performer no Século XXI: uma ideia de trajetória e algumas perspectivas. 
In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM 
MÚSICA, 2010, Florianópolis. Anais... Florianópolis: ANPPOM, 2010. p. 13010-1314.  

RIMOLDI, G.; MANZOLLI, J. Da Emergência da Sonoridade às Sonoridades Emergentes: mediação 
tecnológica, emergentismo e criação sonora com suporte computacional. Revista Vórtex, Curitiba, v.5, 
n.1, 2017, p. 1-25.  

RUSSOLO, L.; PRATELLA, F. B. The art of noise: futurist manifesto, 1913. [S.l.]: Something Else Press, 
1967.  

SEJOURNÈ, Emmanoell. Vous avez du feu?. Paris: Alfonce Production, 2007. Partitura.  

SILVA, Catarina. Sete Obra Brasileiras Inéditas para Percussão: Concepção, Colaboração, e Processo de 
Criação de Solos para Instrumentos Marginalizados. 2014. 81 f. Dissertação (Mestrado em Música) - 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.  

STASI, Carlos. Canção simples de Tambor. São Paulo, 1990. Partitura. 

STENE, Hakon. This is not a Drum. [S.l.]: The Norwegian Academy of Music, 2014. 160 p.  

TRALDI, César. Interpretação Mediada e Interfaces Tecnológicas para Percussão. 2007. 121 f. Dissertação 
(Mestrado em Música) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007.  

TRALDI, César. Percussão e Interatividade Prisma: Um modelo de espaço instrumento auto-organizado. 
2009. 157 f. Tese (Doutorado em Música) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009.  

TRALDI, C.; CAMPOS, C.; MANZOLLI, J. Os Gestos Incidentais e Cênicos na Interação entre Percussão e 
Recursos Visuais. In: XVII CONGRESSO DA ANPPOM, 2007, São Paulo. Anais eletrônicos... São 
Paulo: UNESP, 2007. Disponível em: 



FREIRE, Pedro Henrique Machado; CAMPOS, Cleber da Silveira. Processo colaborativo na obra Arengarôa (2017) – Uma performance para tororó, percussão e live 
electronics. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-36 

 
 
 
 

 36 

<http://antigo.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2007/praticas_interpretativas/pratint_
CTraldi_CCampos_JManzolli.pdf >. Acesso em: 26 abr. 2017.  

TRALDI, C; MANZOLLI, J. Gesto e Interpretação Mediada. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA EM 
MÚSICA, 2006, Curitiba. Anais... Curitiba: Editora do Departamento de Artes da Universidade Federal 
do Paraná, 2006. p. 193-199.  

WANDERLEY, Marcos. Instrumentos Musicais Digitais-Gestos, Sensores e Interfaces. Em Busca da Mente 
Musical, v. 60, p. 21, 2006.  

WOLFF, Christian. Stones. Nova York, 1969. Partitura. 



 
P
A
G
E

KELLER, Damián; BARREIRO, Daniel L. Editorial Seção Temática Música Ubíqua. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-14 
 
 
 
 

 1 

 

 

 

 

Editorial Seção Temática Música Ubíqua 
Forças de atração e desafios na pesquisa ubimus  

 

 

Damián Keller1 

Núcleo Amazônico de Pesquisa Musical (UFAC / IFAC) | Brasil 

Daniel L. Barreiro2 

Universidade Federal de Uberlândia | Brasil 

 

 

 música ubíqua (ubimus) surge da necessidade de ampliar a pesquisa nas práticas criativas 

para atender as demandas de participantes sem formação musical e as demandas de músicos 

interessados na exploração de espaços informais (KELLER et al., 2014a). Após uma década 

de iniciativas inovadoras e de trocas frutíferas e variadas, observamos forças de atração que apontam 

em direções complementares e em alguns casos incompatíveis com as práticas preexistentes. Em linhas 

gerais, vemos por um lado propostas que apostam no incentivo à participação casual nas atividades 

criativas através de estratégias de suporte que não dependem de conhecimentos do domínio específico 

ou de habilidades cognitivas ou motoras que exigem um investimento longo em treinamento. Por outro 

lado, recentemente surgem práticas musicais que questionam os pressupostos dos paradigmas centrados 

na criatividade profissional. Essas tendências já estavam presentes de forma dispersa nas práticas 

musicais prévias ao surgimento de ubimus, incluindo trabalhos em música acusmática, em composição 

de paisagens sonoras, algumas vertentes da música experimental ou as propostas improvisatórias (cf. 
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BARREIRO; KELLER, 2010). No entanto, a ênfase na autoexpressão e no virtuosismo dos trabalhos 

recentes em interação musical colocam o desenvolvimento tecnológico no nicho dos especialistas e fora 

do alcance dos participantes casuais. Por esse motivo, a pesquisa ubimus preenche um vácuo 

tecnológico e conceitual situado na interseção entre as práticas musicais desvinculadas do enfoque 

acústico-instrumental (cf. discussão crítica em BOWN et al., 2009; KELLER, 2000; PARMAR, 2012) e 

as iniciativas para o empoderamento criativo dos leigos - com impacto em contextos múltiplos, 

incluindo o desenvolvimento do suporte para as práticas criativas, as aplicações em contextos 

educacionais, as aplicações em contextos cotidianos e o incentivo a novas formas do fazer musical 

(KELLER; LIMA, 2018). 

 

1. Forças de atração na pesquisa ubimus 

 

A presente seção temática é a primeira tentativa de estabelecer uma troca mais intensa entre as 

práticas musicais voltadas para o âmbito profissional (bem representadas no Simpósio Internacional de 

Música Nova) e as práticas musicais cotidianas. O potencial dessa troca pode fornecer respostas a 

perguntas metodológicas emergentes das práticas musicais ubíquas. Os trabalhos foram inicialmente 

apresentados no Oitavo Workshop em Música Ubíqua (UbiMus 2018) - realizado entre o 11 e o 14 de 

setembro em São João del Rei e organizado pela equipe do Departamento de Ciência da Computação 

da Universidade Federal de São João del Rei. As novas versões constituem textos expandidos e 

revisados após duas rodadas de pareceres elaborados pelos membros do Comitê de Programa do 

UbiMus 2018. Um aspecto abordado nesta seção envolve interações recíprocas entre o suporte para a 

criatividade dos músicos - sendo que eles muitas vezes tendem a fixar sua prática em torno dos recursos 

baseados na performance de instrumentos acústicos - e o suporte para a criatividade musical cotidiana - 

que não depende de conhecimentos do domínio específico e que pode ser exercitada fora dos âmbitos 

planejados para o fazer musical. Esse campo de pesquisa é descrito em trabalhos recentes como 

interação leigo-músico (FERREIRA et al., 2016; KELLER; BROWN, 2017; KELLER; LAZZARINI, 

2017). A interação leigo-músico é particularmente complexa porque abrange não somente a 

participação casual de sujeitos sem treinamento musical, mas também demanda suporte efetivo para o 

engajamento criativo dos músicos. Enquanto que os participantes-músicos visam obter resultados 

musicais originais e relevantes, o atrativo da atividade artística grupal para os leigos pode se limitar à sua 

participação, sem atentar para as implicações estéticas dos resultados sonoros. Quais estratégias são 

efetivas para atender demandas de suporte diversas e em alguns casos contraditórias? Essa é uma das 

perguntas da pesquisa ubimus que ainda não foi respondida. 

A segunda força de atração que emerge da pesquisa ubimus, impulsionando a ampliação dos tipos 

de atividades musicais, diz respeito aos múltiplos pontos de contato com as práticas criativas 
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profissionais. Vemos a adoção de recursos computacionais diversos, abrangendo dispositivos 

estacionários e portáteis, e plataformas tecnológicas embutidas que podem incluir sistemas de 

sensoriamento e de execução autônomos. Desde a primeira obra ubimus, que aplicou a metáfora da 

marcação temporal rodando em um emulador de sistema para dispositivo portátil (Green Canopy On The 

Road - KELLER et al., 2009), podemos observar algumas características comuns nos resultados e nos 

procedimentos criativos posteriores: a utilização de metáforas para a ação criativa e de padrões de 

interação (BARREIRO; TRALDI, 2018); uma forte participação da audiência como fator criativo 

(KELLER et al., 2018b; OBICI, 2018); o emprego de novas estratégias para ampliar o protagonismo 

dos músicos nas decisões criativas (ALIEL et al., 2015; ALIEL et al., 2018; MESSINA; ALIEL, 2018; 

NANCE, 2007); um forte suporte à transferência de conhecimento entre os participantes da atividade 

criativa (MELO; KELLER, 2013; KELLER et al., 2014c); a reutilização de recursos para aumentar a 

sustentabilidade da prática criativa, com destaque para o uso de recursos locais e para o 

reaproveitamento de hardware para fins musicais (FERREIRA et al., 2016; KELLER et al., 2009; 

RIBEIRO NETTO et al., 2015); a adoção de ambientes web para a prototipagem e o suporte das 

práticas artísticas (KELLER et al., 2011; MILETTO et al., 2011; STOLFI et al., 2018; VAN TROYER, 

2014); o desenvolvimento e a utilização de técnicas DIY (faça-você-mesmo) e DIT (façamos-juntos) 

para viabilizar projetos musicais complexos (COSTALONGA et al., 2015; LAZZARINI et al., 2014; 

RIBEIRO NETTO et al., 2015). Observam-se ainda propostas emergentes que ainda não foram 

adotadas nas práticas criativas, mas que podem ser refinadas através da disponibilização nos contextos 

ubimus e que envolvem a utilização de recursos musicais robóticos (CAMPOREZ et al., 2018a), a 

Internet das Coisas Musicais (IoMusT - KELLER; LAZZARINI, 2017; TURCHET et al., 2017) e o uso 

de instrumentos acústicos aumentados, também denominados instrumentos musicais inteligentes 

(TURCHET; BARTHET, 2018). 

A proposta de disponibilização da Internet das Coisas Musicais, uma consequência natural da 

convergência tecnológica visada em ubimus (CAMPOREZ et al., 2018a; KELLER et al., 2011; 

KELLER; LAZZARINI, 2017; PIMENTA et al., 2014), pode impulsionar a disponibilidade local e 

remota de recursos robóticos que viabilizem novas aplicações da criatividade musical distribuída 

(KELLER, 2017). Nesse novo cenário, ganha relevância o papel dos processos algorítmicos como 

impulsionadores de mudanças comportamentais e como fornecedores de caminhos alternativos para as 

decisões estéticas (ALIEL et al., 2018; COELHO DE SOUZA; FARIAS, 2013; KELLER; 

LAZZARINI, 2017). Já não estamos falando do computador como “instrumento musical” passivo 

(TANAKA, 2009) ou como ferramenta de formalização de ideias musicais humanas (XENAKIS, 

1971/1992). Aqui as iniciativas criativas podem ter origem em fatores humanos, em fatores 

computacionais e em fatores ambientais que fogem ao controle e à formalização. O conhecimento 

musical explícito - tipicamente representado pelos sistemas de notação - perde sua posição central 
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como organizador de “um discurso ou uma linguagem musical” (cf. a discussão crítica das propostas 

linguísticas e semióticas nas práticas musicais criativas em KELLER; CAPASSO, 2000). A utilização da 

IoMusT em atividades musicais ubíquas coloca em cheque a aplicação de conceitos acústico-

instrumentais embasados em relações sociais hierárquicas envolvendo decisões estéticas unilaterais, 

como acontece atualmente nas práticas musicais baseadas na “orquestra” (TRUEMAN, 2007), nas 

práticas focadas no virtuosismo performático e na autoexpressão (WESSEL; WRIGHT, 2002) ou nas 

práticas que tentam minimizar o impacto do ambiente local através da adoção de ambientes 

acusticamente controlados3. 

A diversidade de métodos, de propostas teóricas e de tipos de resultados sonoros é um requisito 

para viabilizar a existência das práticas musicais criativas. Em contraste com outras áreas do 

conhecimento, o potencial de uma proposta musical não aumenta pelo fato de atingir resultados 

similares a partir da aplicação do mesmo procedimento. Sem dúvida esse é um aspecto importante da 

transferência de conhecimento musical. No entanto, desde a perspectiva dos estudos da criatividade a 

replicabilidade de resultados só atende parte dos requisitos dos processos e dos produtos criativos.  

Vemos portanto que a pesquisa em música ubíqua pode preencher ao menos três demandas das 

práticas criativas do século XXI: 1. a ampliação do perfil dos agentes envolvidos nas práticas musicais 

sem restringir o foco da atividade; 2. a diversificação dos espaços que possibilitam o fazer musical 

criativo, abrangendo opções diversas dentro das práticas criativas cotidianas;  3. a implementação de 

novas estratégias de procura e de geração de recursos que viabilizem o aumento do potencial criativo de 

músicos e leigos. Essas três estratégias estão exemplificadas nos artigos incluídos no presente volume. 

 

1.1. Ampliação do perfil dos participantes nas atividades musicais criativas 

 
Camporez e coautores (2018b) apresentam uma proposta de interface musical voltada a pessoas 

com deficiência motora. Utilizando o movimento dos olhos, a ferramenta implementada pela equipe do 

NESCoM4 permite controlar uma interface que envia dados de controle (MIDI) para o aplicativo 

Ableton Live. Os autores também discutem propostas para auxiliar os usuários leigos nas atividades 

musicais, através da configuração manual ou automatizada via algoritmos de classificação de dados. A 

proposta contribui para o avanço da pesquisa em tecnologias assistivas para fins criativos. Esse campo 

contrasta com os objetivos utilitários das estratégias assistivas, já que o objetivo não é simplesmente 

viabilizar a realização de uma tarefa, mas ampliar as possibilidades de interação visando o aumento do 

potencial criativo. Interpretado dentro desse contexto mais amplo, o trabalho de Camporez e coautores 
                                                
3 O ambiente do estúdio de música pode ser comparado ao âmbito da sala de operações ou do laboratório esterilizado. O 
isolamento e o tratamento acústico permitem desenvolver procedimentos criativos que não são facilmente aplicáveis no 
fazer criativo nos ambientes cotidianos. 
4 http://nescom.ufes.br/ 
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(2018b) insere-se nas iniciativas de ampliação do acesso a recursos computacionais para agentes que 

tendem a ser excluídos no design com fins comerciais (MARTINEZ-ALCALÁ et al., 2018). 

Segundo Lima e coautores (2018), um dos aspectos de pesquisa ubimus envolve a compreensão 

dos processos de apropriação por parte de músicos e leigos de ferramentas cotidianas disponíveis nos 

seus ambientes para fins criativos. Lima e coautores (2018) descrevem ações e abordagens em ensino e 

pesquisa em ubimus no contexto da educação básica, desenvolvidas no Colégio de Aplicação da 

UFRGS, envolvendo a participação de alunos do ensino médio. As atividades de pesquisa dos alunos 

compreendem momentos individuais e coletivos. Os momentos coletivos incluem seminários de 

grupos reduzidos, envolvendo a introdução de temas e leituras (relacionadas à tecnologia, técnica e 

ciência; complexidade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade; ética, sociedade; mente e música; 

música, composição, criatividade), além de leituras de tópicos relacionados à pesquisa em música 

ubíqua. Através da introdução de temas transversais, essas atividades propiciam uma ampliação da visão 

dos alunos em pesquisa e música. Também durante os momentos coletivos, são realizadas discussões 

sobre os temas específicos de pesquisa desenvolvidos por cada aluno-pesquisador. Durante os 

momentos individuais de pesquisa, cada aluno concentra-se em seu assunto específico, dedicando 

tempo para realizar anotações, fazer revisões bibliográficas e planejar estratégias de pesquisa visando o 

design de experimentos de ubimus.  

As experiências realizadas no CAp ampliam as possibilidades de aplicação de ubimus na educação 

básica, em especial as relacionadas à criatividade musical cotidiana. Durante todo o processo de 

pesquisa os alunos são motivados a: (1) realizar suas próprias intervenções e experiências criativas 

partindo da ideia de que somos não apenas receptores de som, mas também co-autores de nossos 

próprios ambientes sonoros; (2) explorar as possibilidades criativas de intervenção sonora no seu 

cotidiano / nicho, incluindo as ferramentas e tecnologias disponíveis, para realizarem suas próprias 

composições / criações musicais (ecocomposição); (3) relacionar as atividades, experimentos 

individuais e em grupo, e conhecimentos desenvolvidos em ubimus, com outras áreas do 

conhecimento; (4) compartilhar experiências através da apresentação de suas pesquisas em seminários 

de pesquisa no CAp e no Salão UFRGS Jovem. As atividades dos alunos de IC objetivam: (1) discutir 

conceitos relacionados a tecnologia, mídias cotidianas, som, música, ubiquidade computacional e 

musical; (2) manusear e explorar possibilidades criativas em música de tecnologia cotidiana, compor, 

produzir, criar sons e composições, trilhas sonoras através do uso conjugado de tecnologias; (3) 

replicar, criar, construir experimentos e protótipos musicais e compartilhar essas experiências. O 

projeto consistiu na aplicação de questionários e entrevistas junto a alunos-pesquisadores que 

participam da pesquisa em ubimus no CAp. 
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1.2. Diversificação dos espaços para o fazer musical criativo 

 

Como complemento à proposta de Lima e coautores (2018), Keller e Lima (2018) apresentam e 

discutem resultados de duas aplicações do enfoque cognitivo-ecológico em música ubíqua: no design de 

interação e no design educacional. A descrição dos procedimentos utilizados na validação da metáfora 

da listra visa analisar as limitações e as vantagens da aplicação da perspectiva ecológica no 

desenvolvimento de recursos tecnológicos para o apoio à criatividade no contexto da educação 

informal. Aqui tem destaque o impacto nas práticas criativas cotidianas. Os autores também relatam o 

uso das práticas ecocomposicionais dentro do contexto do ensino formal, detalhando os 

procedimentos e os resultados obtidos em um estudo qualitativo longitudinal envolvendo alunos do 

ensino médio. A proposta do artigo constitui a primeira aproximação analítica ao ciclo completo de 

design educacional em ubimus. 

Outro trabalho com potencial de contribuição para as práticas musicais criativas fora dos espaços 

tradicionais do fazer musical é descrito por Schiavoni et al. (2018b). Os autores abordam o 

desenvolvimento de ferramentas musicais digitais utilizando dispositivos portáteis, concebidas para 

possibilitar atividades de criação musical por pessoas com ou sem formação em música. O projeto, 

intitulado Orchidea: uma “orquestra de ideias”, envolve atividades musicais interativas feitas em grupo 

de forma presencial. A intenção é que pessoas interessadas em práticas artísticas assistidas por novas 

tecnologias possam realizar processos de criação coletiva. Os processos de criação coletiva articulam-se 

por meio da troca de informações entre os diversos dispositivos utilizando protocolos de comunicação 

em rede, o que permite a troca de material musical e possibilita a criação de partituras distribuídas pelos 

membros do grupo. Embora os autores façam referência a orquestras de laptops e de dispositivos 

portáteis existentes em instituições estrangeiras, eles ressaltam que a apropriação do termo “orquestra”, 

ou mesmo “orquestração”, refere-se à configuração dos servidores Web, através de métodos de 

endereçamento para transmissão de informações em rede (do tipo unicast, broadcast ou multicast). Os 

autores comparam duas implementações realizadas. A primeira, criada para dispositivos Android com o 

uso da biblioteca libpd, utiliza técnicas de síntese sonora baseadas na linguagem Pure Data5 e demanda 

a instalação de um aplicativo nos dispositivos. A segunda funciona em navegadores de Internet com 

recursos de HTML na versão 5, portanto não exige um procedimento de instalação. A pesquisa explora 

as exigências técnicas da interação e da síntese de áudio envolvendo interfaces de controle musical em 

um ambiente criativo compartilhado, a exploração de sensores disponibilizados pelos dispositivos 

portáteis e a integração de controladores MIDI (no caso da segunda implementação relatada pelos 

autores). 

                                                
5 https://puredata.info/ 
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Outro aspecto a ser considerado neste contexto de aplicação é apontado no trabalho de Keller e 

coautores (2018a), a aceitabilidade social (social acceptability). Essa questão foi levantada na pesquisa de 

Pullin (2007) e aponta para as implicações na dimensão social do design de interação que vem sendo 

discutidas nos trabalhos vinculados à estética da interação (KELLER et al., 2014d; LÖWGREN, 2009). 

As conclusões preliminares dessas pesquisas indicam que não é suficiente dar suporte para o estágio de 

disponibilização de recursos sonoros (como é feito no design de instrumentos musicais digitais) - 

também há que se considerar o impacto da atividade nos contextos sociais e materiais específicos, com 

destaque para as possíveis consequências negativas da incorporação de recursos tecnológicos. 

 

1.3. Estratégias para aumentar o potencial criativo de leigos e músicos nas práticas artísticas 

 

Araújo e coautores (2018) discutem o desenvolvimento de linguagens voltadas para a 

computação musical. Os autores propõem a análise das ferramentas de programação através de 

entrevistas com usuários que avaliam a sua facilidade de uso, legibilidade, expressividade e facilidade de 

escrita. Segundo os autores, a análise das ferramentas pode auxiliar artistas ou programadores na hora 

da escolha da infraestrutura de suporte. A proposta alinha-se com múltiplos trabalhos de ubimus que 

tratam do desenvolvimento de infraestrutura e de ferramentas para o fazer criativo, neste caso focando 

a criatividade profissional de cunho técnico. Dado esse contexto, cabe perguntar se o conhecimento 

técnico - necessário, por exemplo, para a implementação de algoritmos de processamento de áudio - 

eventualmente poderá ser suprido por ferramentas que dêem suporte para a transferência de 

conhecimentos e de estratégias de interação entre participantes experientes e participantes leigos. Esse 

tipo de ambiente criativo poderia depender menos de aspectos do conhecimento explícito - 

exemplificado pela legibilidade ou pela facilidade de escrita - e mais de estratégias de transferência do 

conhecimento tácito - como as utilizadas nas conversas cotidianas, nas sinalizações por gestos ou nas 

expressões faciais. 

Visando a redução da utilização do conhecimento explícito e partindo da oposição entre 

pensamento calculista e pensamento meditativo (HEIDEGGER, 1966), Aliel et al. (2018) propõem a 

aplicação do conceito de Gelassenheit nas práticas cognitivo-ecológicas em música ubíqua. Os autores 

apresentam um exemplo de projeto musical para contrabaixista e suporte computacional que aplica esse 

conceito como eixo dos procedimentos criativos, a peça Markarian 335. A proposta tenta aproximar os 

métodos voltados para a criatividade computacional (BODEN, 2003; MCCORMACK; D’INVERNO, 

2012) do campo das práticas musicais ubíquas. Os autores discutem modelos socioecológicos 

vinculados ao fazer artístico situado entre as práticas criativas cognitivo-ecológicas e a improvisação. 
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2. Perspectivas de diálogo entre ubimus e outras áreas de conhecimento 

 

O peso da produção artística e técnica em ubimus é evidenciado pela variedade e qualidade das 

publicações realizadas nos últimos anos6. Em um capítulo recente sobre as contribuições da pesquisa 

ubimus para as práticas artísticas, o design de interação, o desenvolvimento humano e as propostas 

educacionais embasadas nas perspectivas dialógicas, Keller e Lima (2018) mencionam que a 

incorporação de ferramentas tecnológicas nas práticas criativas ainda é pouco citada ou divulgada nos 

espaços acadêmicos brasileiros (FRITSCH, 2008; KELLER; BUDASZ, 2010; RODRIGUES, 2005; 

ZUBEN, 2004). Os trabalhos de Zuben (2004) e de Fritsch (2008) fornecem boas introduções aos 

aspectos práticos da aplicação de tecnologia em música eletroacústica, enquanto que o texto de 

Rodrigues (2005) trata dos aspectos históricos e conceituais relacionados a essa temática. Keller e 

Budasz (2010) abordam a relação entre os conceitos e as técnicas musicais, no intuito de vincular a 

discussão teórica à prática criativa. Esse enfoque - caracterizado como mão na massa (KELLER, 2013) - 

é geralmente adoptado nas publicações focadas em ubimus, dando-se destaque para a importância do 

fazer musical na validação das propostas teóricas e metodológicas das práticas artísticas (KELLER et 

al., 2013; KELLER et al., 2014b; KELLER; LAZZARINI, 2015; KELLER; LIMA, 2018). 

No editorial do volume 2 da revista ScientiaTec, Keller, Miletto, Flores e Pimenta (2015) destacam 

os seguintes aspectos das discussões realizadas durante o IV Workshop em Música Ubíqua: 

 

1. A relação entre a pesquisa ubimus e a computação ubíqua (WEISER, 1993): no contexto 

ubimus, a ubiquidade está dissociada do uso coloquial de onipresença e está relacionada à 

disponibilidade de infraestrutura computacional. A música ubíqua constitui um fenômeno 

pervasivo (exemplificado na sigla everywhere, everywhen, by everyone), porém visa uma maior 

independência dos recursos tecnológicos específicos.  

2. O conceito de música ubíqua não precisa carregar o peso das concepções anteriores do 

que é música, composição ou performance musical: ao evitar a separação entre 

compositores, intérpretes e público, as perspectivas ubimus podem ampliar as 

possibilidades de interação com leigos, reduzindo a dependência dos conceitos vinculados à 

performance acústico-instrumental.  

3. Quanto aos aspectos sociais, os editores indicam que a pesquisa ubimus tem potencial de 

impacto no bem-estar humano. Portanto as aplicações não só abrangem o campo artístico 

e o desenvolvimento tecnológico, elas também podem envolver as áreas de educação e os 

estudos da criatividade e do design. 

                                                
6 Volumes publicados: Cadernos de Informática 2012, Sonic Ideas 2013, Cadernos de Informática 2014, Editora Springer 
2014, Journal of Cases on Information Technology 2015, ScientiaTec 2015, Editora Anppom 2018. 
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Essas três propostas iniciais em ubimus estão parcialmente representadas nos resultados relatados 

nos artigos da presente seção temática. A relação de ubimus com a computação ubíqua foi 

paulatinamente passando para um segundo plano. Enquanto que o conhecimento técnico fornecido 

por esse campo de pesquisa continua sendo relevante para viabilizar propostas músico-tecnológicas 

sólidas e sustentáveis a médio e longo prazo, é possível que a computação ubíqua não forneça um 

arcabouço conceitual suficiente para lidar com alguns aspectos centrais da prática ubimus, como por 

exemplo o engajamento de leigos, o aumento do potencial criativo ou os aspectos sociais da interação 

ubimus7 (ROGERS, 2006). A introdução de instrumentos aumentados na pesquisa ubimus pode ter 

impacto positivo no suporte às práticas criativas profissionais (TURCHET; BARTHET, 2018). No 

entanto, ainda não foram discutidas as limitações desse enfoque em relação à mobilidade, ao custo 

econômico e à demanda de conhecimentos do domínio específico.  

A segunda proposta mencionada acima começa a ter destaque nos projetos artísticos fortemente 

vinculados aos avanços conceituais impulsionados pela pesquisa ubimus. Entre os enfoques utilizados 

podemos mencionar a aplicação de metáforas para a ação criativa e de padrões de interação em Barreiro 

e Traldi (2018), Keller et al. (2018a); a utilização e desenvolvimento de ambientes web em Stolfi et al. 

(2018), Schiavoni et al. (2018a), Keller e Lima (2018); a aplicação de estratégias vinculadas às práticas 

cognitivo-ecológicas em Nance (2018), Aliel et al. (2018), Keller et al. (2018b); e a ampliação do 

protagonismo da audiência no fazer criativo em Obici (2018) e Keller et al. (2018b).  

Finalmente, a terceira proposta - apesar de enfrentar resistência por falta de um diálogo maior 

com as pesquisas realizadas nos campos da cognição musical e da tecnologia assistiva -  vem ampliando 

sua inserção nos workshops e nas publicações ubimus. Lima e coautores (2018) fornecem uma revisão 

dos trabalhos ubimus realizados nos últimos cinco anos no âmbito da educação básica, dando destaque 

para os enfoques dialógicos e ecocomposicionais. O trabalho de Camporez e coautores (2018b) abre 

um leque de possibilidades para enfrentar as dificuldades da interação musical por parte de sujeitos com 

motricidade comprometida. 

Esperamos que as leituras e as audições sejam proveitosas e que incentivem novas colaborações 

entre artistas, pesquisadores e educadores. A colaboração intensa dentro da comunidade ubimus 

fomentou uma expansão rápida das propostas de pesquisa e das práticas artísticas durante a última 

década. Tomara que a presente publicação sirva como ponte entre duas comunidades que têm 

características diferentes e que em conjunto podem contribuir para o avanço das formas de pensar e de 

fazer música. 

 

                                                
7 Esse é ainda um aspecto a ser desenvolvido em estudos experimentais e em revisões teóricas detalhadas (SCHIAVONI; 
COSTALONGA, 2014).  
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Resumo: Apresentamos e discutimos resultados de duas aplicações do enfoque cognitivo-ecológico em 

música ubíqua: no design de interação e no design instrucional. A descrição dos procedimentos 

utilizados na validação da metáfora da listra visa analisar as limitações e as vantagens da aplicação da 

perspectiva ecológica no desenvolvimento de recursos tecnológicos para o apoio à criatividade no 

contexto da educação informal. Também foram adotadas práticas ecocomposicionais dentro do 

contexto do ensino formal. Relatamos os procedimentos e os resultados obtidos em um estudo 

qualitativo longitudinal envolvendo alunos do ensino médio. Concluímos que o enfoque ecológico tem 

forte potencial de aplicação nas práticas criativas cotidianas. A proposta do presente trabalho constitui a 

primeira aproximação analítica ao ciclo completo de design educacional em ubimus.  
 

Palavras-chave: design de interação, design instrucional, práticas criativas cognitivo-ecológicas, 

criatividade musical cotidiana. 
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Abstract: We document the results of the application of the ecologically grounded approach within 

two areas of ubiquitous music: interaction design and instructional design. Through a description of the 

procedures used in the validation of the stripe metaphor, we aim to analyze the limitations and 

advantages of the use of the ecological perspective when implementing technological support for 

creative action targeting informal education. The results highlight the impact on everyday creative 

practices. The ecocompositional perspective was also applied to a formal education project. We report 

the procedures and results obtained through a qualitative longitudinal study targeting high-school 

students. This work constitutes the first analysis of a complete educational design cycle in ubimus. 

 
Keywords: interaction design, instructional design, ecologically grounded creative practice, everyday 

musical creativity. 

 

* * * 

 

ma das três perspectivas aplicadas na pesquisa em música ubíqua (ubimus) (KELLER et al., 

2014a) é o enfoque ecológico, também descrito como práticas criativas cognitivo-

ecológicas, ecocognitivas ou ecocomposicionais (KELLER; LAZZARINI, 2017). Desde a 

sua conceitualização no final dos anos 1990, as práticas cognitivo-ecológicas dão ênfase para a 

participação ativa da audiência nos espaços artísticos (KELLER, 2000; KELLER; CAPASSO, 2006). A 

pesquisa ubimus impulsiona a aplicação dos conceitos ecológicos no campo do design de interação e no 

design instrucional (KELLER; LAZZARINI, 2015; LIMA et al., 2012; LIMA et al., 2018). Para 

exemplificar a aplicação do enfoque ecológico no âmbito do ensino formal na Educação Básica, 

escolhemos a atividade 'Sons do CAp'. Quanto às atividades realizadas em contextos educacionais 

informais, discutimos os resultados obtidos numa série de estudos vinculados ao design de interação de 

uma nova metáfora para a ação criativa, a metáfora da listra.  

A opção pela inclusão de dois campos de aplicação totalmente diferentes não é arbitrária. Por 

um lado, o intuito é fornecer um quadro completo do ciclo de desenvolvimento de suporte e de 

disponibilização de recursos tecnológicos no contexto educacional ubimus. Apesar do longo percurso e 

da multiplicidade de aplicações das práticas criativas ecológicas no campo artístico, ainda é cedo para 

saber se o enfoque ecológico vai se firmar como opção metodológica para o design instrucional. Ao 

abordar conjuntamente estratégias de design de interação e estratégias educacionais dentro de ubimus, 

objetivamos colocar em evidência as limitações e o potencial teórico de uma perspectiva que vem 

ganhando peso na última década (BURNARD, 2007; THORGERSEN, 2014). 

 

U 
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1. Práticas criativas cognitivo-ecológicas: a criatividade não é somente solução de problemas! 

 

A partir de uma visão embasada em ecologia, o estudo da criatividade tem como objetivo a 

contextualização do comportamento criativo, evitando a dissecção ou compartimentalização dos 

processos (HELSON, 1988: 58). No ciclo de uso de recursos para a criatividade, os produtos criativos 

servem tanto como resultados quanto como matéria prima para a atividade criativa. O modelo 

introduzido por Harrington (1990), estabelece uma dinâmica de fluxo de recursos cognitivos (indicados 

como personal) e de recursos materiais (indicados como ecosystem). Harrington dá ênfase aos processos 

criativos abrangendo o aspecto social da criatividade. Nessa perspectiva, os fenômenos criativos não 

decorrem exclusivamente de fatores vinculados à personalidade, mas surgem como propriedades 

emergentes da interação entre os agentes e o ambiente. 

A proposta ecossistêmica, introduzida dentro do campo de estudos da criatividade por Isaksen e 

coautores (1993), entende a criatividade como “a interação de múltiplas variáveis […] da mesma forma 

que o ecologista que explora interações entre componentes vivos e inorgânicos dentro de um 

ecossistema”4 (ISAKSEN et al., 1993: 256). Isaksen e coautores definem a criatividade como estratégias 

de ‘solução de problemas’5 (NEWELL et al., 1958). No entanto, segundo Runco (2004), nem toda 

criatividade envolve solução de problemas e nem toda solução de problemas demanda criatividade. 

Desde uma visão mais ampla, a criatividade é a resposta útil e efetiva a mudanças evolutivas, 

abrangendo fenômenos que não podem ser caracterizados como 'problemas'. Desta feita, o 

comportamento criativo entende-se como resultado da adaptação a fatores ambientais e sociais, dentro 

dos limites adaptativos determinados pelos fatores fisiológicos e genéticos (LORDELO, 2010). 

O neurocientista Merlin Donald (2006: 7) propõe três estágios evolutivos em cascata para a 

cultura humana: o mimético (que inicia dois milhões de anos atrás), o mítico (150 mil anos antes do 

presente) e o teorético (que abrange os últimos 2 mil anos). Esses estágios são cumulativos e fornecem 

o suporte cognitivo necessário para o surgimento relativamente recente das manifestações artísticas. A 

cultura mimética surge como consequência das exigências da interação social e impulsiona o 

desenvolvimento do córtex pré-frontal, dando aos grupos de hominídeos o suporte fisiológico 

necessário para viabilizar estratégias coordenadas de sobrevivência. Donald menciona os gestos, a 

pantomima e os rituais como formas de compartilhamento de conhecimentos baseadas em mímese. 

Essas estratégias permitiram o acesso a dietas de alto conteúdo energético, aumentando as chances de 

transmissão dos genes do grupo. Segundo Mithen (2007: 267) essa fase de desenvolvimento cognitivo 

culmina com o Homo Neanderthal, fechando o ciclo de desenvolvimento da protolinguagem ou 
                                                
4 "We are concerned with the interaction of several variables [...] just like the ecologist who explores interactions among 
living and non-living components within an ecosystem." 
5 Mais recentemente, a ênfase na solução de problemas é descrita como enfoque teleológico (FANTAUZZACOFFIN; 
ROGERS, 2013). 
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musilinguagem (BLACKING, 1973; BROWN, 2000). O estágio seguinte proposto por Donald, o mítico, 

envolve o suporte da comunicação oral. A transmissão oral impulsiona a gestação de mitos, que servem 

para regulamentar comportamentos sociais embasados em noções de autoridade e moralidade. Com a 

introdução dos sistemas simbólicos – datada aproximadamente entre 70 e 40 mil anos antes do presente 

– a capacidade cognitiva dos hominídeos é expandida através de recursos mnemônicos que não 

dependem diretamente do suporte fisiológico. Segundo Donald (2006) o aproveitamento desses 

recursos é viabilizado inicialmente pela adoção da escrita, porém, seu uso efetivo depende da 

distribuição dos sistemas simbólicos na malha social. 

 A relação entre as práticas artísticas e os processos sociais e ambientais é um tópico de pesquisa 

recente que ainda precisa de melhor embasamento empírico.  A discussão das pressões evolutivas sobre 

as práticas artísticas fornece o contexto que situa as propostas cognitivo-ecológicas dentro dos estudos 

da criatividade. Por um lado, temos o embasamento social que impulsiona mecanismos para estabilizar 

conceitos e comportamentos através da troca e do compartilhamento (HUTCHINS, 2005). Por outra 

parte, temos as limitações e as oportunidades de ação estabelecidas a partir da percepção das 

características do ambiente (GIBSON, 1977). Portanto, os fatores sociais e os fatores ambientais 

podem servir de base para o desenvolvimento de métodos aplicáveis nas práticas criativas cognitivo-

ecológicas (BURTNER, 2005; KELLER, 2000; KELLER; LAZZARINI, 2017). Segundo Donald 

(2006), a prática artística é uma forma de engenharia cognitiva6, que tende a modificar a visão de 

mundo de todos os envolvidos no fazer artístico. Nesse contexto, entende-se que os suportes 

cognitivos baseados em mecanismos de mímese atendem a pressões evolutivas mais generalizadas do 

que os suportes que utilizam mecanismos verbais. E, por sua vez, o suporte da fala permite atender 

demandas mais abrangentes do que as visadas pelas estratégias de compartilhamento através de 

sistemas simbólicos de escrita. Se esse modelo for confirmado, ele teria implicações importantes no 

campo do design de apoio para as práticas criativas e no design instrucional. As metáforas para a ação 

criativa que incorporam sistemas gestuais, sistemas verbais ou sistemas simbólicos teriam nichos 

potenciais diferentes. Dependendo do tipo de prática musical, dos recursos materiais disponíveis e do 

perfil dos participantes poderiam ser adotadas diversas estratégias de suporte. A proposta mais próxima 

dessa visão é a implementação e disponibilização de ecossistemas musicais ubíquos (KELLER; 

LAZZARINI, 2017; LAZZARINI et al., 2015). Porém, para viabilizar esse enfoque de design ainda é 

necessário desenvolver ferramentas efetivas de apoio para a prototipagem rápida. 

  

                                                
6 Cognitive engineering. 
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2. Trabalhos relacionados 

 

A inserção do enfoque ecológico no campo educacional abre um leque de questões que 

abrangem não só as escolhas tecnológicas (o suporte a ambientes de código aberto, com ênfase na 

sustentabilidade das ferramentas adotadas é um dos itens amplamente discutidos na pesquisa ubimus - 

LIMA et al., 2012), também envolvem aspectos nos quais ainda não há consenso, por exemplo: o 

impacto da reutilização de conceitos e de procedimentos característicos da música instrumental do 

século dezenove na interação musical, com destaque para o incentivo à autoexpressão e ao virtuosismo 

(WESSEL; WRIGHT, 2002), a aplicação de formas hierárquicas de organização social, e.g., as 

orquestras (SCHIAVONI et al., 2018b), ou a adoção de técnicas que isolam os eventos sonoros do seu 

contexto local como acontece nos métodos acusmáticos (cf. revisão crítica em KANE, 2007). As 

implicações educacionais desses procedimentos destoam fortemente da base conceitual ecológica. 

Enquanto que as práticas cognitivo-ecológicas têm priorizado a participação ativa de todos no 

fazer criativo - artistas e audiência - e têm fomentado a dissolução das hierarquias sociais nos processos 

criativos (KELLER; CAPASSO, 2006), a ênfase na autoexpressão e no virtuosismo reforça a ideia da 

criatividade como manifestação exclusivamente individual, resultante de fatores da personalidade e 

vinculada ao mito do gênio (WEISBERG, 1993). A hierarquização das funções nas práticas criativas é 

também reproduzida na utilização dos espaços artísticos, com destaque para o palco italiano que separa 

“os artistas” no palco dos membros da audiência (passiva) nas suas poltronas. Porém, o impacto mais 

grave dessa divisão de funções está no processo criativo. A orquestra adota uma estrutura rígida, quase 

militar, onde os músicos limitam-se a interpretar suas partes a partir dos comandos do regente. As 

implicações políticas e educacionais dessa forma de organização social-educacional foram amplamente 

discutidas por Small (1986). As orquestras de laptops (TRUEMAN, 2007), vendidas como novidade e 

inovação nas práticas musicais do século XXI, reproduzem um modelo educacional anacrônico que 

vem sendo criticado inclusive quando ele não envolve recursos tecnológicos  - cf. as fortes críticas de 

Baker e Frega (2018) a El Sistema - e ignoram o potencial impacto negativo a longo prazo da 

incorporação de tecnologia nas práticas musicais (RUVIARO, 2012). 

Por último, os métodos acusmáticos focam a prática individual do compositor isolado no estúdio 

eletroacústico (ANDEAN, 2011). Essa prática visa a redução das referências semânticas dos conteúdos 

sonoros, colocando a abstração como um dos objetivos centrais da criação musical. A separação entre 

ambiente, prática criativa e significado dos materiais sonoros não parece propiciar um âmbito frutífero 

para o aproveitamento do potencial criativo nos espaços educacionais. Brown et al. (2018) dão destaque 

para a importância da escolha livre do conteúdo sonoro nas atividades criativas em contextos culturais 

diversos. Aparentemente, o nível de engajamento e a avaliação positiva dos resultados criativos estão 

fortemente vinculados à liberdade de escolha no uso de materiais sonoros. Portanto, o contexto 
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semântico é um aspecto que precisa ser considerado durante a aplicação de procedimentos 

composicionais para fins educacionais. 

 

3. Aplicações da metáfora da listra 

 

Tendo em vista as fortes pressões para adotar um enfoque centrado nas práticas musicais 

profissionais evitando a mudança da sustentação conceitual das práticas criativas, no âmbito do Grupo 

de Música Ubíqua (g-ubimus, 2018) iniciamos um programa de pesquisa focado em estratégias de 

transferência de conhecimento que impulsionam a inserção de leigos na prática musical e a exploração 

de espaços não planejados para o fazer artístico. Um conceito que embasa essa proposta é a criatividade 

musical cotidiana7 (AKESSON, 2011; KELLER; LIMA, 2016; PINHEIRO DA SILVA et al., 2013). Com 

o intuito de viabilizar as atividades criativas cotidianas, Keller e coautores (2010) sugeriram o 

desenvolvimento da metáfora para a ação criativa marcação temporal (time tagging8). Como prova de 

conceito foi implementada uma série de protótipos no sistema operacional aberto Android para 

dispositivos portáteis (RADANOVITSCK et al., 2011; PIMENTA et al., 2013). O protótipo mixDroid 

1.0 (ou mixDroid Primeira Geração - 1G) permitia combinar sons através do acionamento de botões na 

tela sensível dos dispositivos portáteis. Esse mecanismo dava suporte à execução de até nove sons. No 

entanto, a utilização dependia de um procedimento complicado demandando o carregamento individual 

de cada amostra para cada botão da interface. Apesar da avaliação geral positiva da metáfora, os 

resultados obtidos com a primeira geração de protótipos mixDroid apontaram algumas limitações: (a) 

acesso a um número limitado de amostras para cada sessão de mixagem; (b) dificuldade no 

reaproveitamento dos produtos sonoros em atividades sucessivas; (c) falta de suporte para o 

processamento sonoro. Com base nessas observações foi desenvolvida uma nova metáfora para a ação 

criativa que aproveita as características funcionais da marcação temporal, removendo parte das 

limitações da primeira implementação: a metáfora da listra (figura 1) (FARIAS et al., 2015).  

 

                                                
7 "The use of music in peoples’ lives and lifeworlds has been studied by many [authors]. But they often seem to concentrate 
on the use of others’ music and omit the actual music-making by the persons they write about. Thereby they also overlook 
the possible everyday creativity that is to be found among “non-professionals”. Contemporary academic discourse is [...] 
focused on patterns of consumption [rather] than on patterns of everyday culture" (AKESSON, 2011: 523). 
8 A marcação temporal consiste no aproveitamento de pistas acústicas locais para a tomada de decisões estéticas. A atividade 
se realiza a partir de um conjunto de recursos sonoros que servem como ponto de partida para o processo de escolha e de 
distribuição dos recursos numa estrutura temporal, a linha de marcações temporais. 
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Fig. 1. Metáfora da listra: destaque para a incorporação do processamento de áudio mantendo a simplicidade do mecanismo 

de interação da marcação temporal. 

 

Ao vincular a configuração paramétrica à amostra sonora, a metáfora da listra permite a aplicação 

independente de diversos processos de manipulação sonora sem incrementar a complexidade do 

mecanismo de interação. A listra funciona como porta de acesso aos dados sonoros, unificando os 

parâmetros de controle e de manipulação de áudio em uma unidade funcional. Ao vincular o 

mecanismo de interação à amostra sonora, a listra libera o usuário da exigência do processamento em 

bloco de múltiplas amostras (como acontece na amplamente adotada metáfora da mesa de mixagem, 

que utiliza o canal de áudio como unidade funcional básica - cf. Ableton Live9 e editores similares). 

Desde o ponto de vista do participante, a ação consiste simplesmente em ativar ou desligar cada listra. 

A amostra vinculada à listra é processada de forma independente. Esse mecanismo, combinado ao 

sistema de rolagem, permite o acesso rápido a um grande número de recursos sonoros. Em dispositivos 

portáteis com área de visualização pequena, o usuário pode interagir com centenas de listras em poucos 

segundos. Os sons que demandam interação rápida podem ser agrupados espacialmente, viabilizando a 

mixagem síncrona de múltiplas fontes sonoras com processamento independente (cf. os exemplos de 

uso e os resultados obtidos em FARIAS et al., 2014; KELLER et al., 2013; SILVA et al., 2016). 

Silva et al. (2016) relatam um estudo utilizando a metáfora da listra como ferramenta de suporte 

criativo, tendo como público-alvo crianças. No primeiro estudo participaram crianças de 4 a 7 anos. As 

sessões foram divididas em seis etapas: explicação do conceito, demonstração da funcionalidade do 

software, atividade de exploração, atividade de criação, exploração em dupla e criação em dupla. As 

                                                
9 http://www.ableton.com  
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atividades foram avaliadas com o questionário CSI-NAP, abrangendo tanto o resultado sonoro quanto 

o desempenho durante a atividade. No estudo inicial foram observadas algumas limitações nos 

procedimentos de coleta de dados. Segundo Silva et al., no momento da realização das aferições, as 

crianças não conseguiam relacionar as respostas do questionário com a sua impressão das atividades 

realizadas. Em decorrência da limitação no uso de escala de aferição de 5 níveis, representados por 

ícones faciais, a escala foi reduzida a 3 níveis, incluindo uma face triste (-1), uma neutra (0) e uma 

sorridente (1). 

Silva et al. relatam um segundo estudo, aplicando procedimentos similares ao estudo preliminar, e 

tendo como alvo crianças de 8 a 11 anos. O segundo estudo possibilitou a verificação da usabilidade 

dos ícones faciais simplificados. Ao modificar o procedimento de coleta de dados, foi possível analisar 

o nível de suporte fornecido pelo sistema musical ubíquo mixDroid 2G CS nas atividades de 

exploração, criação e imitação - realizadas em duplas e individualmente. Os resultados da atividade de 

criação com dois participantes indicaram resultados sonoros relevantes. A atividade demandou um 

nível baixo de esforço cognitivo e promoveu a diversão e o engajamento das crianças. O desempenho 

na atividade de criação individual foi positivo nos itens diversão, colaboração e facilidade. Já os itens 

produtividade e atenção durante a atividade não atingiram o mesmo nível de aprovação e mostraram 

alta variabilidade entre os sujeitos. Os resultados da atividade individual de exploração foram similares 

aos da atividade de criação. 

Tomados em conjunto, os resultados do estudo de Silva et al. ampliam as observações feitas em 

experimentos anteriores. A metáfora da listra, como extensão da metáfora da marcação temporal 

fornece uma estratégia efetiva de suporte para atividades criativas síncronas realizadas por leigos 

(RADANOVITSCK et al., 2011), em contextos cotidianos (PINHEIRO DA SILVA et al., 2013) e em 

ambientes educacionais (FARIAS et al., 2014), podendo ser utilizada em atividades envolvendo leigos e 

músicos (FERREIRA et al., 2016). Em particular no caso da aplicação com o público infantil, a 

realização de atividades grupais pode impulsionar o aumento do engajamento e da diversão no processo 

criativo e da relevância dos resultados sonoros. Quanto aos métodos de aferição da criatividade, os 

resultados de Silva et al. sugerem o limite de 8 anos como faixa etária inferior para avaliações 

quantitativas de produtos e processos criativos. 

Keller (2018) – em trabalho publicado a convite do Simpósio Brasileiro de Computação Musical 

2017 – apresenta resultados de diversos estudos que empregam a metáfora da listra (KELLER et al., 

2013; FERREIRA et al., 2016; SILVA et al., 2016). Os dados indicam que essa estratégia de suporte 

impulsiona o aumento da criatividade por parte de músicos e leigos – abrangendo crianças, adultos e 

idosos – nos espaços do ensino formal e nos ambientes normalmente não utilizados para fazer música, 

como é o caso dos espaços de transição e dos espaços comerciais. Tem destaque o impacto positivo do 

ambiente de transição na originalidade dos produtos e o impacto negativo no nível de esforço 
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cognitivo. E observa-se uma relação inversa no caso dos espaços domésticos. 

Entre as limitações dos resultados obtidos, destaca-se que as atividades musicais complexas 

também precisam estar contempladas dentro dos estudos experimentais em música ubíqua. Dessa 

forma, as relações entre os aspectos humanos e os fatores materiais podem ser observadas ou 

manipuladas para testar hipóteses teóricas. Uma estratégia útil é a incorporação da criação musical 

dentro do processo de design dos sistemas musicais ubíquos. Esse enfoque demanda suporte 

multiplataforma para prototipação rápida de técnicas de síntese e de processamento sonoro (KELLER 

et al., 2011; LAZZARINI et al., 2015; SCHIAVONI et al., 2018a). Sendo que os resultados parciais do 

processo de design nem sempre têm um impacto positivo na atividade criativa, é necessário introduzir 

uma estratégia complementar para determinar se as ferramentas são úteis para o contexto específico: a 

aferição dos processos e dos resultados criativos. 

Na seção seguinte apresentamos e discutimos os resultados de um estudo longitudinal qualitativo 

realizado com alunos do ensino médio. O contraste nos métodos e nos objetivos é proposital. O intuito 

de abordar estratégias de design e estratégias de ensino dentro do mesmo artigo visa sublinhar a 

abrangência da aplicabilidade do enfoque cognitivo-ecológico no campo educacional. As propostas 

ecológicas estão bem posicionadas dentro das práticas criativas. Porém, ainda não existem suficientes 

trabalhos como para afirmar que o enfoque pode ser aplicado simultaneamente em design de interação 

e design instrucional. Tentaremos abordar essa questão após o relato dos resultados do estudo. 

 

4. Sons do CAp 

 

Uma das ações do Projeto de Pesquisa em Música Ubíqua no CAp foi o oferecimento de uma 

disciplina eletiva semanal para alunos do Ensino Médio do Colégio de Aplicação da UFRGS, durante o 

primeiro semestre de 2015 (LIMA et al., 2017b; LIMA, 2018). A disciplina teve como objetivo a 

realização de uma composição coletiva, Sons do CAp, através da aplicação da proposta 

ecocomposicional (KELLER; LAZZARINI, 2017), e a partir de uma abordagem dialógica e de 

construção coletiva de conhecimento (FREIRE, 1999; KELLER; LIMA, 2016). Um total de quinze 

alunos participaram da disciplina, sendo cinco deles estudantes bolsistas em Iniciação Científica 

modalidade Ensino Médio (IC-EM), vinculados ao projeto Pesquisa em Música Ubíqua no Cap. A 

disciplina abordou aspectos teóricos e práticos de ubimus, e foi dividida em duas etapas, sendo a 

primeira focada em atividades e experiências preparatórias para uma segunda etapa focada no processo 

de composição coletiva.  

 

Procedimentos. Durante a primeira etapa foram realizadas leituras e discussões sobre temas e conceitos 

relacionados à música, som, silêncio, criação artística, composição, materiais e recursos sonoros 
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utilizados para a criação musical, o som enquanto fenômeno físico e acústico, e música ubíqua. Durante 

essa fase foram abordados diversos autores (KELLER et al., 2014a; LIMA et al., 2017a; SACKS, 2007; 

SCHAFER, 1977). Também foram realizadas sessões de apreciação musical de obras musicais - Tacet 4' 

33” (CAGE, 1952) e Toco y me voy10 (KELLER, 1999). Ainda nessa primeira etapa da disciplina, foram 

conduzidos e realizados testes, análises e avaliações visando a escolha de ferramentas de manipulação 

sonora para as tarefas de composição. Esses testes foram conduzidos por alunos bolsistas IC-EM 

matriculados na disciplina, sob a supervisão do professor. Foram testadas e avaliadas as ferramentas 

CODES (MILETTO et al., 2011), Incredibox, Kristal e Audacity (MAZZONI; DANNENBERG, 

2000). Nessa fase, os alunos escolheram as ferramentas que utilizariam durante a atividade de 

composição coletiva. 

Na segunda etapa da disciplina, iniciou-se o processo de coleta de áudio usando gravadores e 

dispositivos portáteis pessoais (telefones celulares). Foram realizados passeios sonoros (em silêncio) 

pelos vários espaços do Colégio de Aplicação (SCHAFER, 1977). As sessões de gravação continuaram 

nos estágios posteriores em momentos diversos do cotidiano do CAp. O áudio coletado foi convertido 

e compartilhado pelo grupo de alunos para sua utilização nas fases seguintes da atividade. 

Após a fase de coleta de materiais sonoros, abrangendo compartilhamento e conversão, foram 

iniciadas as sessões coletivas de edição. Essas sessões eram geralmente executadas por dois 

participantes em dispositivos estacionários disponíveis na sala de música e no laboratório de 

informática do CAp. As edições, feitas pelas duplas ou trios, foram sucessivamente compartilhadas com 

outros grupos. Esse processo teve como objetivo garantir que os materiais fossem distribuídos entre 

todos os participantes. Todas as edições eram analisadas e modificadas por todos, assegurando dessa 

forma a coletividade da autoria da peça e garantindo que ela não fosse apenas um patchwork 

composicional ou um quebra-cabeça de peças isoladas. Com o objetivo de uma concepção de 

composição / criação coletiva, as escolhas de manipulações sonoras também foram discutidas entre os 

membros do grupo, corroborando desta forma a abordagem dialógica e a proposta de construção 

coletiva de conhecimento (FREIRE, 1999) como fundamentais nas práticas educacionais em ubimus. 

Após várias semanas de atividades, o grupo concluiu a composição coletiva 'Sons do CAp'. 

Após o processo de composição, os alunos também se envolveram no planejamento e na 

preparação da configuração do local para a apresentação pública da peça. O envolvimento do grupo 

nesta tarefa foi intenso. Os alunos selecionaram e testaram a distribuição do equipamento, 

posicionaram alto-falantes nos quatro cantos da sala, e organizaram um círculo de cadeiras no centro. 

Também se preocuparam em reduzir a luz externa cobrindo as janelas com folhas de papel. O objetivo 

era ter o público imerso no som, minimizando as distrações externas. 

                                                
10 Disponível em: https://earsaymusic.bandcamp.com/album/touch-n-go  
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Nas sessões de apresentação participaram 41 alunos de diversos níveis da Educação Básica (de 6 

a 17 anos). Ao final de cada sessão, os alunos falaram suas impressões sobre a peça. Eles também 

foram convidados a escrever ou desenhar (os mais jovens preferiram desenhar). Após cada sessão de 

apreciação da composição, os participantes deixaram suas observações através de registros escritos ou 

de desenhos. Esse material foi compartilhado, analisado e discutido pelo grupo de pesquisadores-

estudantes. 

 

Resultados. O grupo de cinco estudantes de iniciação científica elaborou suas conclusões com base em 

observações individuais e nos dados coletados durante a realização do projeto. As discussões se 

concentraram em três tópicos: as ferramentas, os processos e os resultados criativos. As discussões 

também promoveram reflexões sobre as experiências dos alunos como criadores e pesquisadores. Além 

das observações sistemáticas realizadas durante o estudo Sons do CAp, foram coletadas declarações 

informais dos pesquisadores participantes. Essas declarações exemplificam os problemas descritos 

acima e fornecem novas informações sobre os processos criativos dos participantes. 

Ao lidar com as ferramentas (incluindo os dispositivos, o software e os materiais de suporte), os 

alunos destacaram a importância do design das interfaces para minimizar a necessidade de tutoriais. 

Eles notaram que grande parte do software comercial disponível segue uma visão instrumental da 

criação musical (cf. TANAKA, 2009; WESSEL; WRIGHT, 2002), priorizando a autoria individual e 

exigindo conhecimentos específicos do domínio instrumental e teórico-musical. Segundo os alunos-

pesquisadores, essas características dificultam o uso por leigos e impedem a sua aplicação em diversos 

contextos de aprendizagem. Eles também salientaram que os programas de criação musical necessitam 

de interfaces mais simples e intuitivas para aumentar a participação do público em atividades musicais, 

salientando a importância dessa participação nos contextos educacionais. Um recurso é o 

compartilhamento remoto entre usuários nas atividades assíncronas coletivas (cf. MILETTO et al., 

2011; PIMENTA et al., 2012). Os alunos também sugeriram que ferramentas para plataformas 

múltiplas podem dar suporte a atividades em vários dispositivos - conectados ou não à rede. 

Em relação ao processo criativo, vários estudantes mencionaram que as atividades 

ecocomposicionais estimulam atitudes reflexivas sobre o potencial criativo do cotidiano. As gravações 

coletadas pelos alunos ao longo do semestre destacaram sua responsabilidade como agentes ativos de 

múltiplas transformações do entorno. A análise dos dados obtidos nos questionários, das observações 

in loco e das anotações dos estudantes-pesquisadores indicou que a maioria dos participantes avaliou a 

exploração de materiais e a criação de produtos sonoros como sendo divertidos. Os alunos também 

observaram o caráter de jogo associado ao uso exploratório das ferramentas, compartilhando ideias e 

materiais ao longo do ciclo criativo. 

Os experimentos destacaram as diferenças entre o design de interfaces para músicos e para não 
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músicos, já observadas em estudos anteriores (FERREIRA et al., 2016; LIMA et al., 2012). Nenhum 

dos participantes declarou a necessidade de treinamento musical prévio para realizar suas explorações 

criativas. Segundo eles, o uso de metáforas associadas a atividades cotidianas pode ajudar no 

desenvolvimento de aplicações direcionadas a um público mais amplo, não especializado em música, 

permitindo que pessoas que nunca pensaram em fazer música possam ter acesso a experiências 

criativas. Finalmente, a partir da análise dos dados coletados durante a sessão pública da composição 

Sons do CAp, os alunos observaram que, apesar de estarem imersos em diversos ambientes sonoros em 

sua vida cotidiana, a maioria das pessoas geralmente não percebe a paisagem sonora circundante. Eles 

concluíram que ainda não estamos cientes do impacto das nossas ações em nosso entorno sonoro. 

 

5. Conclusões 
 

Considerando três ingredientes da pesquisa ubimus – o foco em atividades, o design de interação 

para a criatividade e a aferição dos resultados criativos – discutimos as implicações de uma nova 

metáfora para a ação criativa: a metáfora da listra. Seguidamente, com o intuito de ampliar o leque de 

aplicações do enfoque ecológico para o campo educacional, relatamos uma atividade realizada no 

contexto do Projeto de Pesquisa em Música Ubíqua no CAp. A proposta foi desenvolvida por um 

grupo de alunos de Ensino Médio durante o primeiro semestre de 2015, e teve como objetivo a 

produção de uma composição coletiva através da aplicação de estratégias ecocomposicionais, os Sons 

do CAp. No estudo longitudinal participaram cinco alunos-pesquisadores. Entre as observações 

colhidas, tiveram destaque: (1) a independência dos alunos durante as experiências criativas, indicando 

que não são necessários conhecimentos teóricos ou técnicos dentro do domínio da música instrumental 

para obter resultados criativos a partir da prática ecocomposicional; (2) o aumento da sensibilidade dos 

participantes em relação ao impacto sonoro do entorno nas atividades criativas, trazendo para a troca 

os conhecimentos explícitos decorrentes da prática ecocomposicional focada na interação agente-

objeto. 

O conjunto de resultados de aplicação da metáfora da listra indica que essa técnica fornece 

suporte efetivo para atividades criativas por parte de músicos e leigos, abrangendo crianças, adultos e 

idosos, tanto nos espaços do ensino formal quanto em ambientes normalmente não utilizados para 

atividades musicais. Tem destaque o impacto positivo do ambiente de transição na originalidade dos 

produtos e o seu impacto negativo no nível de esforço cognitivo. Nos espaços domésticos, observa-se 

uma relação inversa entre esses fatores. Entre as limitações, os resultados apontam para a necessidade 

de incluir atividades musicais complexas nos estudos experimentais em música ubíqua. O uso grupal 

síncrono não é uma modalidade considerada prioritária no design de dispositivos tecnológicos pessoais, 

mas essa visão pode ter um impacto negativo quando a tecnologia é usada para fins criativos, 
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especialmente no caso das crianças. Essa variável precisa ser considerada com cuidado na hora de 

determinar as estratégias de suporte para o fazer criativo.  

 

Implicações no campo de design de interação. As estratégias de design ubimus fomentam o aproveitamento dos 

recursos locais para o suporte a criatividade em ambientes diversos. Ao vincular pistas cognitivas 

complexas a atividades que demandam resultados originais e pistas cognitivas familiares a atividades 

que demandam alto esforço cognitivo, o design ubimus pode oferecer respostas às demandas de leigos 

e de músicos interessados em aumentar seu potencial criativo. As metáforas para a ação criativa que 

aproveitam recursos locais precisam levar em conta a relação entre o ambiente e a atividade criativa. 

Ambientes desordenados ou imprevisíveis podem ser adotados para fomentar a originalidade. Já 

ambientes familiares ou previsíveis melhoram a relevância dos resultados sonoros e reduzem o esforço 

cognitivo, indicando que existe um potencial de aplicação para aumentar a participação dos leigos nas 

atividades criativas.  

Desde a perspectiva ecológica, ao incorporar a criação musical dentro do processo de design dos 

sistemas musicais ubíquos, as relações entre os aspectos humanos e os fatores materiais podem ser 

utilizadas para observar limitações e vantagens das estratégias adotadas. Esse método demanda o 

suporte para a prototipação rápida de hardware ou de software e a implementação de técnicas de 

síntese e de processamento sonoro aplicáveis a plataformas variadas (LAZZARINI et al., 2012; 

LAZZARINI et al., 2014; PIMENTA et al., 2014). Levando em conta que o processo de design pode 

ter impacto negativo nos produtos sonoros, também é preciso incorporar a aferição dos resultados 

criativos ao ciclo de design.  

 

Implicações no design instrucional. As observações feitas em diversos estudos de design ubimus, envolvendo 

técnicas de interação embasadas no enfoque ecológico complementam as iniciativas surgidas dentro do 

campo do design instrucional (NORMAK et al., 2012). Fiedler e Pata (2009) sugerem a incorporação de 

conceitos da cognição ecológica (com destaque para o uso do conceito de affordance - GIBSON, 1977) 

para estruturar ações educacionais, com especial atenção para o impacto da atividade educacional nos 

recursos disponíveis a longo prazo. Entendemos que as experiências realizadas em ubimus podem 

fornecer informações úteis para a perspectiva ecológica em educação. Eventualmente um diálogo mais 

fluido entre as duas áreas poderia ampliar a abrangência das propostas teórico-pedagógicas através da 

experiência rica colhida nas últimas décadas nas práticas criativas cognitivo-ecológicas. 

 

Implicações para a criatividade geral. Dado o conjunto de aplicações do enfoque ecológico em ubimus, 

colocam-se em evidência as limitações da visão teleológica da criatividade (focada na solução de 

problemas). Vemos por um lado que o local de realização das atividades pode ter impacto significativo 
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nos resultados e nos processos adotados durante a atividade criativa (KELLER et al., 2014b; KELLER; 

LAZZARINI, 2017; KELLER; LIMA, 2016). Se as manifestações criativas consistissem 

exclusivamente na identificação e solução de problemas, as estratégias deveriam priorizar o tratamento 

isolado dos materiais musicais. As observações realizadas apontam exatamente no sentido oposto. Os 

sujeitos tendem a aplicar estratégias de integração dos recursos locais.  

 

Implicações para a criatividade musical. Existe um cisma nas propostas estético-musicais voltadas para a 

criatividade profissional dos últimos 40 anos. Alguns enfoques fomentam o uso de procedimentos 

complexos com o intuito de aumentar o desempenho criativo. Outros propõem a simplificação dos 

materiais musicais, argumentando que a redução da complexidade nos procedimentos permite o 

investimento em aspectos do fazer musical que não ficam atrelados à utilização de um grande volume 

de recursos. Por enquanto, não existem estudos que foquem a relação entre a quantidade de recursos 

utilizados e as manifestações criativas cotidianas. Um aspecto importante das práticas musicais é a 

escolha do foco da atividade (que por sua vez ajuda a delimitar o campo epistêmico – FERRAZ; 

KELLER, 2014). Tendo em vista que muitas escolhas estéticas precedem à formulação de qualquer 

tipo de problema, a relação entre simplicidade e complexidade criativa dificilmente poderá ser abordada 

desde a perspectiva teleológica. 

Mais especificamente, os resultados revelam algumas lacunas no suporte à criatividade musical: 

(1) a atividade criativa abrange tanto dados musicais quanto extramusicais, portanto é necessário 

estabelecer mecanismos de integração entre diversos tipos de suporte sem condicionar o fluxo dos 

recursos; (2) as formas de representação utilizadas em criação musical não se limitam a dados 

simbólicos organizados cronologicamente (como é o caso da representação métrico-tonal), mas devem 

necessariamente incluir formas de representação do resultado sonoro e formas de representação das 

relações extratemporais utilizadas durante o processo de organização do material (cf. seção 1); (3) a 

atividade composicional envolve atividades epistêmicas que não estão representadas no resultado final 

do processo criativo, mas que ampliam a base de conhecimento dos participantes, portanto essas ações 

devem ser contempladas no processo de design dos recursos tecnológicos. 

 

Implicações para a criatividade cotidiana. Segundo o enfoque sustentado por Donald (2006), as estratégias de 

suporte à criatividade embasadas em mecanismos miméticos têm melhores chances de adoção quando 

as atividades demandam: (a) processamento cognitivo rápido, (b) baixo investimento em aprendizagem, 

(c) baixo número de operações cognitivas, (d) baixa distribuição na malha social, (e) campos 

epistêmicos reduzidos (cf. FERRAZ; KELLER, 2014). Os mecanismos miméticos são eficientes nas 

atividades exploratórias e executivas, apontando para o suporte sonoro síncrono na tomada de decisões 

estéticas. No entanto, nas fases iniciais do ciclo criativo – incluindo a geração e seleção de recursos que 
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demandam o uso da imagética musical (BAILES, 2007; JAKUBOWSKI et al., 2015) – a utilização de 

estratégias assíncronas, envolvendo recursos cognitivos que não dependem do retorno sonoro 

imediato, podem ser mais eficientes do que as propostas embasadas em mímese. Indicamos, portanto, a 

necessidade de desenvolvimento de novos métodos para estudar o apoio a atividades criativas focando 

não só as atividades executivas que envolvem a geração de produtos sonoros, mas incluindo também as 

atividades reflexivas e epistêmicas (KELLER et al., 2014c). Nessa esteira, o conceito de substituto criativo 

pode ser útil para ampliar o leque de estratégias de suporte nas atividades criativas cotidianas (KELLER 

et al., 2014c; KELLER et al., 2015). 

A concepção de sistema dinâmico, adaptativo e dialógico adotada pelo enfoque ecológico 

contrasta fortemente com as visões que consideram a criatividade como um processo puramente 

mental e individual. Através de ciclos dialógicos e iterativos de intercâmbio de recursos, as atividades 

criativas cotidianas estimulam avaliações e reflexões coletivas. Os resultados obtidos na pesquisa 

ubimus no campo educacional indicam que a utilização intensa dos recursos locais e a troca de 

conhecimentos encorajam os participantes a desenvolver uma visão crítica sobre os seus processos 

criativos e sobre os produtos musicais compartilhados. 
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Resumo: As linguagens de programação musical datam dos primórdios da computação e sofreram - e 

ainda sofrem - uma grande influência da evolução e pesquisa na área de Linguagens de Programação.  

Esta influência resultou em um ecossistema de linguagens com diferentes paradigmas, mas sob o 

mesmo domínio, a Computação Musical. Neste artigo, apresentamos as questões históricas da evolução 
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destas linguagens, as suas questões técnicas e de desenvolvimento e também uma análise e avaliação das 

mesmas levando em consideração a facilidade de uso e critérios como legibilidade, expressividade e 

facilidade de escrita e também a influência da comunidade no desenvolvimento das mesmas. Por fim, 

apresentamos uma discussão sobre esta análise e avaliação que pode auxiliar artistas e programadores. 

 

Palavras-chave: Computação Musical, Linguagens de Programação, Linguagens Específicas de 

Domínio; 

 

Abstract: Music programming languages date back to the early days of computing and have suffered 

and still suffer a major influence from evolution and research in the area of Programming Languages. 

This influence resulted in an ecosystem of languages with different paradigms but under the same 

domain, the Computer Music. In this article, we present the historical questions and the evolution of 

these languages, their technical and developmental issues and also an analysis and evaluation of them, 

taking into account the ease of use and criteria such as readability, expressiveness and writeability and 

also the influence of the community in the development of them. Finally, we present a discussion about 

this analysis and evaluation that can help artists / programmers in the adoption of these languages. 

 

Keywords: Computer Music, Programming Language, Domain Specific language; 

 

* * * 

 

 Computação Musical é uma área da Ciência da Computação interdisciplinar que envolve 

uma gama de conceitos computacionais como: Interação Humano Computador, Inteligência 

Artificial, Processamento de Sinais Digitais e Linguagens de Programação. O crescente 

interesse em Computação Musical está relacionado ao desenvolvimento tecnológico, especialmente 

auxiliando a aplicação de recursos sonoros para a construção de Jogos e Sistemas Interativos ou para a 

promoção da Acessibilidade e Arte Digital. A incorporação de áudio gerado eletronicamente em 

sistemas de software proporciona consequentemente um maior interesse em metodologias de 

desenvolvimento de softwares e a programação direcionadas para a expressão da síntese e 

processamento de áudio, culminando no surgimento de diversas soluções computacionais não-

convencionais. Este desenvolvimento tecnológico alavancou também algumas práticas criativas 

baseadas nesta tecnologia permitindo o surgimento de novas áreas artísticas musicais como, por 

exemplo, as práticas musicais ubíquas (KELLER, 2018). As práticas artísticas que podem fazer uso de 

linguagens de programação musical serão melhor detalhadas na próxima Seção deste documento. 

A 



ARAUJO, Rodrigo Ramos de; SANDY, José Mauro da Silva; CIRILO, Elder José Reioli; SCHIAVONI, Flávio Luiz. Análise e classificação de Linguagens de 
Programação Musical. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-24 

 
 
 
 

 3 

A programação musical pode ser feita por meio de linguagens de propósito geral (GPL - General 

Purpose Language), como Java, Python ou C, que permitem o desenvolvimento de sistemas de software 

para esta finalidade, desde que sejam combinadas com recursos específicos para o domínio de 

computação musical, proporcionando ao ambiente responsável pela execução a capacidade de acessar 

os dispositivos de som do computador (SCHIAVONI; GOULART; QUEIROZ, 2012). Estes recursos 

específicos costumam ser encontrados em bibliotecas e APIs específicas para o domínio de aplicação 

musical e muitas vezes dependem de sua disponibilidade para determinados sistemas operacionais, 

plataforma ou arquitetura. 

Outra possibilidade para o desenvolvimento de aplicações musicais é a utilização de linguagens 

específicas de domínio (DSL - Domain Specific Language) que são linguagens elaboradas com base nos 

conceitos voltados para uma área específica de atuação. Por esta razão, linguagens específicas de 

domínio para a computação musical trazem mais do que a capacidade de acessar os dispositivos de som 

do computador e incluem diversas estruturas já prontas para a criação e prototipação de aplicações 

musicais. Isto torna a utilização destas linguagens mais adequada para a criação de arte digital, em 

específico as que envolvem computação musical. Este segundo grupo de linguagens, que é o foco do 

presente trabalho, possui diversas características que os tornam especialmente atraentes para o 

desenvolvimento de aplicações computacionais voltados para a música. 

Um exemplo destas características é a possibilidade de propiciar o processamento em tempo real, 

fato este imprescindível para a sincronização de eventos musicais e que nem sempre se encontra 

disponível em linguagens de propósito geral. A linguagem Java, por exemplo, que é uma linguagem de 

propósito geral que possui API para o desenvolvimento de aplicações musicais, traz uma grande 

dificuldade para processamento em tempo real, especialmente devido a seu Garbage Collector 

interromper a máquina virtual de tempos em tempos. 

Especificamente, as linguagens de programação musical permitem dar ao computador voz e 

ouvidos. Diversos campos fazem uso constante de linguagens de programação musical, como: a área de 

processamento de sinais para música, engenharia de áudio, sonificação, produção musical, criação de 

novos instrumentos musicais, composição musical apoiada por computador, composição algorítmica, 

análise musical apoiada por computador, criação de instalação artísticas, sistemas multimídias, e 

realidade virtual. As linguagens de programação musical permitem a manipulação de dados musicais 

tanto simbólicos, como MIDI (Musical Instrument Device Interface), MusicXML ou ABC e música 

simbólica em geral, quanto direto, como streams de áudio. A discussão e utilização de linguagens de 

programação musical é comum nas Artes, especialmente nas áreas que envolvem música e tecnologia, e 

em alguns nichos da computação.  

A Seção Programação Musical deste trabalho irá fazer uma breve apresentação da área de 
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computação musical. No Brasil, esta discussão encontra-se bastante centrada a Comissão Especial em 

Computação Musical da Sociedade Brasileira de Computação6 e no Simpósio Brasileiro de Computação 

Musical7. Outros eventos possuem espaço para esta discussão, como as Seções de Interfaces e de 

Sonologia do Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM) 

e o Workshop de Música Ubíqua (Ubimus).  

É importante salientar que as linguagens de programação musical são quase tão antigas quanto as 

primeiras linguagens de programação. O Music I (MATHEWS et al., 1969) foi um programa de síntese 

musical concebido em 1957 por Max Mathews e que foi seguido de uma família de linguagens sendo 

que a linguagem Music 3, pioneiramente, possibilitou o uso de computadores para realizar síntese de 

som (LAZZARINI, 2013). Esta linguagem de programação deu origem a família de linguagens 

denominada: Music N. 

Há diversas formas de abordar a discussão quando se analisa linguagens de programação com 

propósitos artísticos. A discussão deste artigo concentra-se na utilização das linguagens de programação 

musical abordando seus elementos conceituais, paradigmas e evolução do projeto, adoção pela 

comunidade em geral e espaço científico para pesquisa e utilização destas linguagens. Em aspectos 

gerais, as principais linguagens de programação musicais são desconhecidas nas demais áreas afins da 

computação e boa parte dos cursos de Ciência da Computação no Brasil não as citam ou as aplicam em 

seus planos de curso. O mesmo ocorre em cursos de Música que utilizam suporte computacional para 

execução de tarefas, mas não envolvem o aluno na criação de novas plataformas e aplicativos para o 

fazer musical. Por fim, temos toda uma comunidade de leigos que poderiam desenvolver atividades 

musicais apoiadas por computadores caso tivessem conhecimento e acesso a linguagens de 

programação musicais. Por esta razão, a motivação deste trabalho é apresentar uma caracterização e 

comparação das principais linguagens voltadas para a programação musical incluindo suas 

características, passos iniciais para sua utilização e a relação entre elas e seus usuários. 

Os tópicos abaixo conduzem a uma discussão sobre programação musical apresentando 

elementos específicos destas linguagens de programação, analisando seus paradigmas e critérios de 

programação em comparação com o atual momento que estas se encontram e sua relação com seus 

usuários. 

 

1. Programação Musical 

 

A programação musical é a área da computação voltada para a manipulação de dados musicais no 
                                                        
6 Informações sobre a comissão disponível em: http://www.sbc.org.br/14-comissoes/385-computacao-musical 
7 O Acervo do SBCM disponível em: http://compmus.ime.usp.br/sbcm/ 
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computador. Estes dados musicais podem ser dados de música simbólica e/ou áudio. A programação 

musical inclui adicionalmente o conhecimento necessário para a conversão e armazenamento da música 

em dispositivos computacionais, seja na forma de dados simbólicos ou na forma de áudio. A seguir, 

serão apresentados os principais domínios destinados a aplicação das linguagens de programação 

musical. 

Manipulação de dados musicais: A manipulação de dados musicais na programação musical 

refere-se aos meios de armazenamento e representação de informações musicais simbólicas que são 

utilizadas na produção do som. A representação musical simbólica no computador pode ser 

exemplificada pelos padrões MIDI (Musical Instrument Digital Interface) e / ou MusicXML. Tais 

padrões suportam a representação simbólica de partituras e/ou de músicas que podem ser tocadas em 

sintetizadores. Como os dados armazenados nestes padrões são simbólicos, ou seja, representam 

eventos musicais como notas e tempos, é possível manipulá-los, analisá-los e alterá-los 

programaticamente. Já o armazenamento musical em formato de áudio está atrelado ao processamento 

digital de sinais. Neste caso, a programação musical permite a produção de streams de áudio por meio de 

técnicas de síntese de som ou de efeitos de áudio. Também é possível a análise de áudios para 

recuperação de informações musicais como: estilos; tempo; tonalidade; ornamentos; e afins 

(CUTHBERT; ARIZA, 2010). 

Composição: Uma área artística que comumente utiliza linguagens de programação musical é a 

composição. Por meio da programação musical é possível trabalhar com geração musical utilizando 

técnicas de estocásticas, aleatoriedade e análise de outras composições. Na criação musical é possível a 

produção de arranjos, combinações e permutações de material musical já existente em novas peças 

musicais. 

Instrumentos Musicais: Uma aplicação comum das linguagens de programação musical é a da 

criação de instrumentos musicais. Este é um domínio de aplicação que envolve a combinação de 

sensores que capturam gestos e movimentos do músico para posterior aplicação de algoritmos e 

modelos de síntese sonora para mapear os dados de entrada em uma saída sonora. Esta área de 

aplicação de linguagens de programação musical depende fortemente da capacidade de processamento 

em tempo real para apresentações ao vivo e performances (MIRANDA; WANDERLEY, 2006). 

Orquestras de computadores portáteis: A Música costuma ser uma prática artística realizada 

por grupos e a música computacional não se afastou deste costume, fazendo uso de redes de 

computadores e de protocolos como o OSC (Open Sound Control) para a prática artística coletiva. 

Desde os primórdios da computação musical grupos se organizam para criar música no computador, 

prática esta que culminou na criação de Orquestras de Laptops, as chamadas Laptop Orchestras 

(TRUEMAN et al., 2006). 
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2. Um breve histórico das linguagens de programação musical 

 

Os primeiros registros de emissão e reprodução de som de forma eletrônica datam de 1876 com 

a invenção do telefone por Alexandre Graham Bell. Quase um século após o telefone ter sido criado os 

avanços tecnológicos relacionados a produção de som e música tornaram possível a produção de som 

totalmente digital em um IBM 704 através de um programa de computador chamado Music I 

(MILETTO et al., 2004). Este programa foi seguido por uma família de linguagens de programação e o 

surgimento de uma primeira linguagem destinada para a criação musical no computador mudou o 

modo de se pensar e elaborar som (MATHEWS et al., 1969) e, consequentemente, a música. 

O advento da família de linguagens de programação Music N, criada por Max Mathews, data dos 

primórdios da computação e é uma possível marca do início da Computação Musical. Nascida como 

um experimento, ela tem uma linha evolutiva duradoura, como demonstra a Tabela 1. Posteriormente, 

aplicações como a manipulação simbólica da música e composição passaram a ser possíveis com o 

advento e modernização de novas linguagens de programação musical. Estas linguagens evocam a 

curiosidade e despertam questionamentos quanto a capacidade de aplicações para atender usuários na 

criação de projetos artísticos digitais. 
 

Ano Versão Linguagem de Programação 

1957 Music I Assembler (704) 

1958 Music II Assembler (704) 

1960 Music III Assembler (7090) 

1963 Music IV Assembler (7094) 

1963 Music IVB Assembler Befap (7094) 

1965 Music IVF Fortran 

1966 Music IVBF Fortran 

1966 Music 6 Fortran 

1968 Music V Fortran 

1969 Music 360 Assembler (IBM360), Fortran 

1969 Music 10 Assembler (PDP-10) 

1970 Music 7 Fortran 

1973 Music 11 Assembler (PDP-11), Fortran 

1977 Mus10 Asembler (DEC KL 10), Algol 

1980 Cmusic C, Csh, Cpp 

1984 Cmix Assembler (IBM 730), C, MinC 

1985 Music 4C  C 

1985 Csound C 

Tab. 1 – Histórico aproximado de Linguagens Music N 
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3. Estruturas elementares das linguagens de programação musical 

 

Mesmo após décadas de pesquisa, praticamente todas as linguagens de programação musical 

modernas podem ser consideradas, de certa forma, evoluções da família Music-N. Elas utilizam o 

mesmo paradigma de programação da pioneira Music-1, isto é, uma programação essencialmente 

orientada a objetos que emprega estruturas elementares das unidades básicas geradoras (Unit Generators - 

ugens) de som e de processamento. As ugens podem ser configuradas e conectadas para a criação de 

músicas mais complexas permitindo com isto uma programação modular baseada em componentes ou 

unidades fundamentais de processamento. Isto permitiu a Music-N e permite a suas sucessoras, uma 

capacidade de abstrair funcionalidades e conceitos musicais em unidades pequenas que podem ser 

combinadas ou conectadas para a criação de aplicações mais complexas. Estas conexões de ugens, que 

podem ser entendidas como fluxos de áudio ou de outros dados, podem ser direcionadas para 

vertedouros como a saída de som do computador; arquivos, GUIs, analisadores ou outros módulos. 

 

4. Sumário das linguagens de programação musical 

 

4.1. Csound 

 

Uma das linguagens sucessoras da Music-N e que ainda se encontra em atividade é o Csound.  

Este projeto foi iniciado no MIT por Barry Vercoe em 1985 e é derivado do Music 11 também escrito 

por Barry (BOULANGER, 2000). O Csound continuou seu desenvolvimento nos anos 2000 liderado 

por John Fitch na Universidade de Bath (VERCOE et al., 1986). Diferentemente de seu antecessor, o 

Music 11 escrito em Assembler, Barry se aproveitou da portabilidade da Linguagem C para criar 

inicialmente uma transcrição do Music 11 para C. 

Por ser uma linguagem baseada em C (KERNIGHAN; RITCHIE, 2017) o Csound segue o 

mesmo paradigma de programação sendo também uma linguagem estruturada e orientada a objetos e 

os seus tipos dos dados mantém-se estáticos e de tipagem forte, concentrando-se no fluxo dos dados. 

Csound é um software livre disponível pela LGPL (GNU Lesser General Public License), multiplataforma 

capaz de rodar em diversos em ambientes, como Linux, Windows e Mac. A última versão do Csound, 

chamada Csound-6.11, conta com milhares de geradores de unidades tendo como ponto forte ser 

modular e extensível pelo usuário. 
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Fig. 1 – Exemplo de programa Csound 

 

4.2. Pure Data 

 

O Pure data, ou Pd, é uma linguagem de programação visual desenvolvida por Miller Puckette 

durante durante a década de 90 (PUCKETTE, 1996). O Pure Data é um ambiente de programação 

visual cujas unidades geradoras (ugens) são representadas por blocos, caixinhas que se conectam, 

podendo processar dados de áudio, matemáticos, gráficos e mais. Os blocos do Pd são chamados de 

“objetos”, mas esta designação não remete ao paradigma de programação Orientação à Objetos. No 

processo de elaboração do Pd, Puckette trouxe consigo todas as experiências acumuladas em projetos 

anteriores para lançar o Pd como software livre distribuído pela Licença BSD (Berkeley Software 

Distribution). O Pd é uma linguagem multiparadigma e interpretada em máquina virtual que também 

possui os tipos de dados estáticos ou dinâmicos referentes aos tipos de entrada inseridas.  A 

implementação do Pd utiliza a linguagem tcl/tk para sua GUI e a linguagem C para seu engine de som e 

suas ugens internas. GUI e engine de som se conectam por rede em um modelo cliente/servidor que 

permite que uma máquina execute a interface gráfica do Pd enquanto outra máquina execute seu 

ambiente de execução. 

Este ambiente / linguagem de programação é extensível por meio de plugins, chamados externals, 
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o que permitiu que com o passar do tempo outras funcionalidades fossem adicionadas aos 

processamentos originais, como o poder de gerar imagens 3D, vídeos ou até mesmo controlar 

hardware. O Pure Data pode ainda ser estendido utilizando códigos desenvolvidos no próprio Pd, que 

podem ser encapsulados em novos objetos e reutilizados em outras programações. 

 

 
Fig. 2 – Interface e blocos do Pd 

 

4.3. Supercollider 

 

O Supercollider, também chamado SC, foi desenvolvido por James McCartney e é um software 

livre lançado em 1996 e distribuído pela GPL (GNU General Public License) a partir de 2002 

(MCCARTNEY, 2002). O SC é constituído por três componentes principais: um servidor de áudio em 

tempo real, chamado scsynth, uma linguagem de programação interpretada, chamada sclang e um 

editor de sclang, chamado scide. No servidor scsynth encontram-se mais de 400 unidades geradoras 

para análise, síntese e processamento de som que podem ser programadas por meio da sclang. A 

linguagem sclang que também pode ser utilizada para gerenciar a agenda de eventos para produção de 

som ou criar Interfaces gráficas para o usuário (GUI). A linguagem sclang possui ainda interface externa 

podendo enviar e receber mensagens OSC da rede e MIDI de controladores externos. Supercollider é 

uma linguagem de programação Orientada a objetos cuja estrutura foi influenciada pela linguagem 

SmallTalk (GOLDBERG; ROBSON, 1983) e que também pode operar de maneira funcional devido a 

mesma ter sido também influenciada pela linguagem Lisp (STEELE, 1990). Por isto, dizemos que a 

mesma é multiparadigma, com tipagem de dados forte, porém dinâmica. Os elementos dessa linguagem 



ARAUJO, Rodrigo Ramos de; SANDY, José Mauro da Silva; CIRILO, Elder José Reioli; SCHIAVONI, Flávio Luiz. Análise e classificação de Linguagens de 
Programação Musical. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-24 

 
 
 
 

 10 

foram escritos em C++ e seu ambiente é multiplataforma por ser compilada em máquina virtual.   

 

 
Fig. 3 – Interface e códigos do Supercollider 

 

4.4. ChucK 

 

Uma das mais recentes Linguagens de programação musical a ganhar certo destaque chama-se 

ChucK e foi desenvolvida por Ge Wang e Perry R. Cook na Universidade de Princeton em 2002. Esta 

linguagem surgiu como ferramenta de apoio ao ensino e a criação de meta-instrumentos do projeto de 

orquestra de laptops desta universidade, a PLOrk (Princeton Laptop Orchestra), e está presente também na 

implementação do software Smule e de outras aplicações (TRUEMAN et al., 2006). O projeto desta 

linguagem é um software livre disponível pela GPL e que permanece aberto desde a sua criação. O 

ChucK é uma linguagem multiparadigma, vagamente orientada a objetos, do tipo C, com os tipos de 

dados fortemente estruturados. A linguagem é compilada com instruções executadas em tempo real em 

uma máquina virtual. Esta linguagem possui uma sintaxe bastante diferente de outras linguagens de 

programação devido ao fato de suas atribuições serem feitas de acordo com a metáfora de uma 

conexão entre trechos de código. Assim, não atribuímos um valor 220 a uma variável float cf, como 

ocorre em C com a sintaxe (float cf = 220;), mas conectamos o valor 220 a uma variável float cf 

usando, para isto, o conector =>, como apresentado na linha 9 da Figura 5, com a sintaxe (220 => 

float cf;). Este operador (->), chamado ChucK é, segundo os autores, massivamente sobrecarregado e 
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pode realizar inúmeras operações distintas dependendo sempre do tipo dos dados envolvidos na 

operação, o que pode simplificar o entendimento e a abstração da programação nesta linguagem. 

 

 
Fig. 4 – Interface e códigos ChucK no miniAudicle 

 

4.5. FAUST 

 

FAUST (Functional AUdio STream) é uma linguagem de programação puramente funcional, 

desenvolvida por Yann Orlarey, Dominique Fober e Stephane Letz (ORLAREY; FOBER; LETZ, 

2009) em 2002 na Universidade de Lyon, na França. É a linguagem mais recente dentre as apresentadas 

neste trabalho. FAUST é distribuída com a licença GPL, e diferencia-se das outras linguagens pela 

capacidade de gerar códigos para outras linguagens. Um programa FAUST processa sinais através de 

funções matemáticas que transformam os sinais de entrada em saída. Assim, a linguagem FAUST é uma 

linguagem textual, mas orientada a diagrama de blocos algébricos, construídos através da composição 

de funções (ORLAREY; FOBER; LETZ, 2002). A Linguagem tem os dados com tipagem Forte e 

Estáticos, exigindo um compilador / gerador de código específico. Esta linguagem é capaz de gerar 

aplicações prontas de áudio, como páginas web baseando-se na API webaudio em javascript ou plugins 

de efeitos em C para a plataforma LV2 do Linux utilizando, para isto, a mesma sequência de código, 

mas geradores diferentes de saída. Um outro gerador pode ter como saída um diagrama SVG da 

conexão dos blocos, por exemplo. É importante notar que FAUST pode ser compilada diretamente 
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para um executável via LLVM JIT (e.g. Faust Live, faust opcodes, objetos faust MaxMSP), e não 

somente para outras linguagens. Graças a isto, FAUST se tornou uma linguagem extremamente 

poderosa como ferramenta para a criação de aplicações musicais. 

 

 
Fig. 5 – Interface e código - FAUST 

 

5. Comparação de linguagens 

 

A primeira comparação que podemos trazer, entre as linguagens aqui apresentadas é em relação a 

plataforma de funcionamento. Conforme ilustrado pela Tabela 2, as linguagens aqui apresentadas 

funcionam nas plataformas Linux, Windows e Mac e ainda possuem possibilidade de funcionamento 

para as plataformas móveis Android, iOS e web. 
 

Linguagens 
Plataformas 

GNU/Linux Windows Mac OS IOS Android  Web 

Csound x x x x x x 
Pure Data x x x x x  

Supercollider x x x x*   

ChucK x x x    

FAUST x x x   x 

*- plataforma fechada, funcional apenas para desenvolvedores. 

Tab. 2 - Comparação das Linguagens - Plataformas 

 

Além disso, todas as linguagens aqui apresentadas podem ser estendidas por seus usuários 

desenvolvedores. Graças a isto, conforme apresentado na Tabela 3, todas as linguagens possuem 
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capacidade de interação com eventos MIDI e mensagens OSC e possuem capacidade de desenvolver 

interfaces gráficas de usuários. Além disto, boa parte destas linguagens permitem também a criação e 

processamento de dados de imagem e vídeo. 
 

Linguagens 
Extensões 

MIDI OSC GUI Video 

Csound x x x  

Pure Data x x x x 

Supercollider x x x x 

ChucK x x x x 

FAUST x x x  

Tab. 3 - Comparação das Linguagens - Extensões 

 

6. Avaliação das linguagens musicais 

 

Uma vez apresentadas as questões históricas das linguagens de programação musical e uma 

comparação técnica entre elas, também classificamos as linguagens de programação por suas 

funcionalidades, correspondentes a um conjunto de características capazes de definir como ela opera e 

soluciona problemas, denominada classificação de paradigmas de programação. Iremos ainda analisar 

de que modo estas linguagens se aderem a critérios de avaliação como legibilidade, capacidade de escrita 

e confiabilidade e também o relacionamento da comunidade com o projeto das linguagens estudadas.  

Para isto, será utilizada a organização proposta pela metodologia Goal/Question/Metric (GQM) 

(BASILI, 1992). De acordo com esta metodologia, o escopo do estudo pode ser sumarizado como a 

seguir. Adicionalmente, baseado no objetivo do estudo, é apresentado a seguir as questões de pesquisa. 

 

Analisar Linguagens de Programação Musical  

com o propósito de caracterizá-las  

com respeito aos critérios de legibilidade, capacidade de escrita,  

confiabilidade e atuação da comunidade  

do ponto de vista dos programadores/músicos  

no contexto das linguagens de programação Csound,  

Pure Data, Supercollider, ChucK, e FAUST. 

 

• QP1: De que modo as linguagens de programação musical estão aderentes aos critérios de 

avaliação de legibilidade, capacidade de escrita e confiabilidade?  
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• QP2: Como a comunidade se relaciona com estas linguagens de programação musical?  

 

As linguagens apresentadas foram todas construídas seguindo o mesmo paradigma 

essencialmente orientado a objetos da linguagem Music N e sua construção por ugens, com exceção de 

FAUST que, por ser funcional, não se encaixa de maneira tão precisa no paradigma orientado a objetos. 

Também atuam diretamente sobre o mesmo domínio que é a computação musical e suas atividades. No 

entanto, do ponto de vista da construção destas linguagens, as mesmas são bastante distintas. Tais 

características são apresentadas na Tabela 4. 

 

Linguagens Modelo de Execução  Paradigmas Tipos de Dados 

Csound Compilado Estruturada, Orientada a Objetos, Orientada por 

fluxo 
Estático,  forte 

Pure Data Interpretado Multiparadigma, Visual, Estruturada Estático ou Dinâmicos 

Supercollider Interpretado Multiparadigma, Orientada a objeto, funcional Dinâmico, forte 

ChucK Interpretado Interpretado & Multiparadigma, Orientada a 

objeto, Procedimental 

Estático,forte 

FAUST Compilado/ 
Geração de código 

Funcional  Estático,forte 

Tab. 4 - Comparação das Linguagens e seus paradigmas de programação 

 

A primeira questão de projeto está relacionada às mesmas serem linguagens interpretadas ou 

compiladas. Tal questão está associada diretamente à capacidade de execução em tempo real das 

aplicações desenvolvidas. As linguagens interpretadas podem garantir um ambiente de execução que 

garanta a alta disponibilidade do processamento assim como o agendamento das tarefas dentro de um 

intervalo de tempo compatível com a taxa de amostragem do som gerado. Tal garantia é menor para 

linguagens compiladas ou geradoras de código. Neste caso, o programador precisa ter conhecimento 

para configurar seu sistema operacional para a execução em tempo real de maneira a garantir o 

processamento do áudio sem interrupção. Por outro lado, linguagens compiladas atuam diretamente 

sobre o Sistema operacional e podem ter um custo mais leve de execução por não necessitar do 

ambiente de interpretação. Por esta razão, ser compilada ou executada não pode ser considerado um 

atributo positivo ou negativo, mas como uma característica que pode ser explorada e avaliada no 

momento de optar por uma ou outra linguagem de programação. 

Outra questão que pode influenciar no uso, ensino e aprendizagem destas linguagens está nos 

paradigmas que influenciaram suas criações. Pure Data é uma linguagem visual programada por meio 

de “caixinhas” e “cordinhas”. ChucK, Csound e Supercollider são orientadas a objetos. Já FAUST é 
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uma linguagem totalmente funcional. Linguagens de programação visual podem tornar as ugens mais 

claras para o programador e com isto ser mais simples para programadores pouco experientes. Já 

programadores experientes, que estão acostumados a pensar em funções e objetos como componentes 

conectáveis de um código podem achar mais simples a abordagem textual. 

Além desta questão, podemos ainda comparar as linguagens de acordo com seus tipos de dados. 

Pure Data possui tipos estáticos ou dinâmicos, FAUST possui tipagem estática e fraca enquanto ChucK 

e Csound possui tipagem estática forte e Supercollider possui tipagem dinâmica e forte. A tipagem de 

dados pode ser também associada a facilidade de programação já que uma tipagem fraca pode permitir 

diferentes conexões de códigos sem apresentar erro de uso de tipo incorreto. Certamente estes erros, se 

reportados com mensagens claras pelo compilador / interpretador, pode auxiliar o programador a 

desenvolver o código desejado. 

 

6.1. Legibilidade 

 

Legibilidade é definida como a capacidade dos programas serem lidos e compreendidos. As 

Linguagens apresentadas neste trabalho apresentam uma vantagem nesse quesito por se encontrarem 

em um domínio específico da computação. Assim, a legibilidade das linguagens pode estar associada a 

um conhecimento prévio do domínio, seus algoritmos clássicos e conhecidos, e também a uma lógica 

de programação bastante atrelada ao domínio. 

Linguagens visuais, como o Pure Data, tendem a ter códigos simples de ser entendidos em um 

primeiro momento, mas que podem se tornar caóticos com a adição de dezenas ou centenas de objetos. 

A possibilidade de encapsular parte do código do usuário em novos objetos pode auxiliar o 

entendimento e melhorar a legibilidade do código podendo causar também outros problemas como a 

redefinição de objetos do sistema caso não se respeite o sistema de nomes global ou o ocultamento de 

um código encapsulado. Outro ponto de conflito na leitura do código no Pd é que nem sempre 

conseguimos saber como ocorre a sincronização de uma mensagem de áudio ou de controle do caso de 

a saída de um objeto estar conectada a outros 2 objetos. Esta ordem depende da ordem de inclusão do 

objeto no patch sendo que esta informação não está disponível de maneira simples no ambiente. 

O Csound, por questões históricas, possui nome definido para tipos de variáveis e também 

parâmetros de compilação passados no próprio corpo do programa. Isto torna sua legibilidade um 

tanto comprometida para programadores acostumados com mais liberdade na escolha de nomes de 

variáveis, mas traz todos os parâmetros de configuração de maneira visível ao usuário. Além disto, esta 

definição auxilia programadores experientes a ler o código e identificar o tipo de uma variável pelo seu 

nome. 



ARAUJO, Rodrigo Ramos de; SANDY, José Mauro da Silva; CIRILO, Elder José Reioli; SCHIAVONI, Flávio Luiz. Análise e classificação de Linguagens de 
Programação Musical. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-24 

 
 
 
 

 16 

O Supercollider também é bastante legível, principalmente quando os programadores utilizam 

orientação a objeto no código, e possui uma característica interessante. O código do SC é enviado ao 

servidor para sua execução e isto pode ser feito de maneira não linear, ou seja, o início do código pode 

ser a última parte do mesmo a ser enviada ao servidor. Isto torna a programação extremamente flexível, 

mas pode comprometer a legibilidade do código e até mesmo impedir a troca de código entre 

programadores. Para saber a ordem de execução de uma peça em SC pode ser necessário muitas linhas 

de comentário e um pouco de treino para a performance. 

O código em ChucK é bastante legível após uma leitura rápida em sua sintaxe apesar de o mesmo 

fugir drasticamente da forma de escrever código em diversas outras linguagens de programação. A 

questão mais aparente desta sintaxe está no fato de o ChucK se basear em conectar (em tradução livre: 

“chuckar”!) processamentos e variáveis por meio do conector ChucK (=>). Assim, ao invés de atribuir 

o valor 5 a uma variável inteira a, o programador "chucka" este valor por meio da expressão (5 => int 

a;). 

Já a linguagem FAUST é bastante legível para programadores acostumados com linguagens 

funcionais e não aparenta ter maiores questões de legibilidade. No entanto, vale lembrar que não é 

comum aprender linguagens de programação funcionais na computação e que esta família de linguagens 

é mais comumente utilizada por engenheiros. 

 

6.2. Simplicidade global 

 

A simplicidade global do Pure Data é um tanto comprometida dado que o programador precisa 

saber o nome dos objetos (“caixinhas”) e não há uma paleta para auxiliar a programação. A primeira 

impressão de programar nestes ambientes é de tatear no escuro e tentar acertar o nome de objetos que 

nem sempre são o que se espera. Além disto, a capacidade de estes ambientes serem estendidos por 

meio de plugins pode comprometer esta simplicidade para casos onde o programador não sabe se um 

dado objeto está ou não presente em seu ambiente de programação antes de tentar fazer uso do 

mesmo. 

Já no Csound, a simplicidade global compete com a quantidade de ugens que esta linguagem 

possui. O fato de possuir milhares de geradores auxilia o programador, que raramente precisará criar 

um ugen, mas complica a simplicidade da linguagem e aumenta sua complexidade pois isto implica em 

conhecer estas unidades. 

A linguagem Supercollider, apesar de possuir diversos ugens, possui uma simplicidade global mais 

evidente, em parte por utilizar interfaces de programação comum e outros recursos de linguagens 

orientadas a objetos. Por fim, ChucK e FAUST não possuem questões maiores em relação a sua 
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simplicidade global. 

 

6.3. Tipos de Dados 

 

A presença de facilitadores adequados a definir tipos de dados e estruturas é um auxílio notável a 

legibilidade (SEBESTA, 2003). As linguagens de programação musical apresentam um número distinto 

e característicos de tipos de dados e estruturas. Principalmente por serem DSL's e trabalharem em prol 

de domínio inicialmente restrito estas linguagens são capazes de usar essas mesmas estruturas para 

elaboração de projetos mais complexos. A Tabela 4 já apresentou uma comparação quanto ao tipo de 

dados destas linguagens. Em geral, essas linguagens possuem tipos que utilizados para representar 

música simbólica, como dados discretos unitários, eventos e notas musicais, e também representar 

fluxos de áudio, como conjuntos de amostras de áudio (array 1D). As linguagens que possuem 

capacidade de processamento de imagem e vídeo também manipulam amostras para estes tipos de 

dados como array 2D e 3D. 

 

6.4. Sintaxe 

 

Todas as linguagens aqui apresentadas possuem um fluxo de áudio contínuo que pode ser 

alterado pela configuração de seus geradores por um sinal de controle. Este sinal de controle pode ser 

discreto, baseado em eventos, ou contínuo, quando segue um fluxo como o do áudio. Por esta razão, é 

como se todas as linguagens tivessem embutido em sua programação um laço de repetição para os 

fluxos de áudio que são configurados pelo programador, mas que não dependem da sua instanciação 

explícita. Entendendo que este conceito é presente em todas, a sintaxe das linguagens textuais aqui 

analisadas são bastante claras, mesmo tendo diferenças de outras linguagens de programação, conforme 

apresentado anteriormente. Aqui cabe um comentário sobre a sintaxe de linguagens visuais. Pure Data 

possui o fluxo de áudio e controle separado sendo que o fluxo de áudio funciona em um laço de 

repetição interno cuja execução é atrelada a um ligar / desligar do processamento de áudio em sua 

GUI. Por esta razão, esta repetição não pode ser explicitamente utilizada para o processamento de 

sinais de controle e a criação de laços de repetição, contadores ou incrementos pode ser bastante 

complexa ou não intuitiva. Além disto, os objetos desta linguagem possuem entradas, chamadas de 

inlets, que podem ser “quentes” ou “frias” sendo que a alteração do valor de um inlet frio altera o estado 

interno do objeto mas não propaga esta alteração para os próximos objetos do fluxo conectados em 

suas saídas, chamadas de outlets. 
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6.5. Capacidade de Escrita 

 

A capacidade de escrita em todas as linguagens parece ser bastante satisfatória sendo necessário 

notar que esta capacidade está também associada ao conhecimento específico do domínio em questão. 

Assim, para avaliar qual destas linguagens seria mais simples implementar, por exemplo, um 

sintetizador FM, é necessário partir da ideia que o usuário / programador conhece o conceito e sabe 

implementar este tipo de sintetizador. Vale destacar que todas as linguagens aqui apresentadas possuem 

capacidade para a criação de abstrações como tipos de dados complexos compostos de tipos de dados 

mais simples ou primitivos. Tais abstrações muitas vezes extrapolam a produção de som, como no Pure 

Data, e permitem a utilização destas linguagens para criação e processamento de vídeo, por exemplo. 

Isto amplia em muito a capacidade de escrita destas linguagens, mas pode comprometer, como 

comentado anteriormente, sua legibilidade. 

 

6.6. Expressividade 

 

A expressividade computacional nestas linguagens está novamente, associada ao domínio de 

aplicação em questão onde as mesmas são consideradas altamente expressivas. Por esta razão, o critério 

de expressividade da linguagem se torna bastante difícil de se avaliar já que este conceito facilmente se 

confunde com o conceito de expressividade musical ou a expressividade de um instrumento musical 

construído usando esta linguagem que, certamente, não trata da mesma questão. Vale notar que a 

experiência pessoal dos autores demonstra que muitos usuários/programadores geralmente aprendem 

mais de uma destas linguagens por achar que determinadas tarefas são melhores realizadas em uma ou 

outra linguagem de programação. Infelizmente não há consenso sobre quais tarefas são mais simples e 

não foi possível realizar no contexto deste artigo um mapeamento da expressividade computacional 

musical nestas linguagens. 

 

6.7. Verificação de Tipos 

 

As questões sobre tipos já foram apresentadas na Tabela 4, no entanto, cabe aqui trazer uma 

consideração. Como apresentado anteriormente, esta questão envolve também mensagens claras do 

compilador / interpretador quanto a uma atribuição de tipo incorreto. Pure Data possui tipos de dados 

e controle sendo que os tipos de controle podem ser variados. Por isto, a verificação de tipos ocorre 

apenas na execução sendo possível “conectar” objetos cujos tipos não são compatíveis. As mensagens 

de erro, em alguns casos, ocorrem apenas na execução e não é possível saber, em tempo de 
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desenvolvimento, se os objetos estão corretamente conectados. 

 

6.8. Tratamento de Exceção 

 

Talvez pelo fato de este tipo de tratamento ser novo na computação, apenas Supercollider traz 

sintaxe explícita para tratamentos de exceção. A linguagem FAUST faz amplo uso de tratamentos em 

seu código gerado, mas não encontramos como declarar explicitamente um tratamento de exceção 

nesta linguagem. 

 

6.9. Passos iniciais para utilização das linguagens 

 

Um meio possível para determinar uma boa escolha ao adotar uma nova linguagem de 

programação é caracterizar qual a aderência que a mesma possui em relação às restrições e 

características de problemas de implementação impostas pelas necessidades dos usuários. Neste 

contexto, as linguagens até aqui apresentadas foram avaliadas para determinar quais suas licenças, quais 

apresentam maior facilidade de instalação e possuem documentação facilmente acessível para auxiliar 

neste processo iniciatório. Para esta análise foi definido que a linguagem deve funcionar em plataformas 

Linux. 

A Licença foi um quesito inicial de avaliação pois a partir da licença pudemos analisar se as 

linguagens estão ou não disponíveis gratuitamente com instalador e código-fonte. Este quesito 

influencia fortemente a portabilidade do código-fonte e a disponibilização da linguagem em diversos 

Sistemas operacionais além de influenciar a participação da comunidade nos processos de 

documentação e divulgação das linguagens. 

O processo de Instalação foi feito em máquinas virtuais diferentes com o intuito de realizar a 

instalação em ambientes que não apresentavam nenhuma dependência e resquícios de instalações 

anteriores, e assim, validar o processo de forma mais consistente. Para esta etapa o sistema operacional 

Linux Ubuntu 18.4 foi utilizado devido a sua vasta adoção e proximidade com o usuário final. De 

maneira geral, a maioria das linguagens apresentaram grande facilidade no processo de instalação, sendo 

necessário apenas a utilização da ferramenta de gestão de pacotes do sistema operacional. Isto permitiu 

avaliar como Fácil a instalação das linguagens Csound, Pure Data, Supercollider e ChucK. A linguagem 

FAUST não se enquadrou neste critério pois sua instalação básica não é complicada, mas a mesma 

requer uma série de outras dependências, o que dificulta o processo de utilização de maneira rápida. Por 

esta razão, a Instalação do FAUST foi considerada de dificuldade Média. Entretanto, a mesma possui 

uma plataforma online que possibilita o usuário utilizar a linguagem sem a necessidade de instalação, o 
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que não simplifica a instalação, mas serve como alternativa para sua utilização. 

A Documentação de todas as linguagens analisadas podem ser consideradas satisfatórias e há 

grande material disponível na Internet que facilitam a aprendizagem de forma rápida e consistente 

através de tutoriais, howto's, video-aulas, etc. Um ponto negativo observado é que não é tão fácil 

encontrar material que apresente todo o processo de compilação da linguagem FAUST para as 

diferentes plataformas que ele atua. Esta falta de documentação nos fez classificá-la como uma 

linguagem de mais difícil iniciação. 

 

7. Relação: Linguagens e usuários 

 

É possível analisar também o ambiente de divulgação destas linguagens utilizando para isto 2 

aspectos: a participação da comunidade de desenvolvimento, por meio dos repositórios de código, e a 

participação da comunidade acadêmica por meio de publicações em meios científicos. 

 

7.1. Comunidades de desenvolvimento 

 

Outro mecanismo utilizado para analisar a relação entre os desenvolvedores e seus usuários, são 

os sites de hosting service. Existem três unidades que foram analisadas Forks(cópia de repositórios), 

branches (ramificações de atualizações de repositório) e Pull requests (pedidos de colaboração para 

mudanças em um repositório). 

Começando pelo Csound obtemos 90 Forks, pouco menos de 15 branches e 2 Pull requests em 

aberto; O Pure Data com 78 Forks com 23 branches e 55 Pull requests já o Supercollider 377 Forks com 49 

branches e 42 Pull requests, em seguida analisamos o ChucK com 57 Forks, 41 branches e 8 Pull requests e 

por fim o FAUST com 60  Forks, 28 branches e 3 Pull requests. 

 

Linguagens Forks Branches Pull request 

Csound 90 15 2 

Pure Data 78 23 55 

Supercollider 377 49 42 

ChucK 57 41 8 

FAUST 60 28 3 

Tab. 5 - Análise dos repositórios das linguagens de Programação e a participação da comunidade no desenvolvimento das 

mesmas 
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7.2. Comunidades científicas 

 

Por fim, pudemos analisar a utilização e presença dessas linguagens no meio acadêmico. O 

Csound é uma linguagem que possui maior amparo da academia e possui tanto uma conferência 

acadêmica anual, a Csound Conference, quanto uma revista acadêmica, chamada Csound Journal. O 

Pure Data também conta com uma conferência quase anual, a PdCon. O Supercollider teve uma 

conferência em 2016 para celebrar os 20 anos da linguagem, chamada Source 2016. O FAUST teve em 

2017 sua primeira conferência. Infelizmente não obtivemos o número de submissões / aceites para 

estes eventos. 

 

Linguagens Evento ou revista 

Csound Csound Conference (Anual) e Csound Journal 
Pure Data PdCon (Anual) 

Supercollider Source 2016 

ChucK Não identificada 

FAUST FAUST 2017 
Tab. 6- Comparação das Linguagens e sua repercussão acadêmica 

 

8. Discussões 

 

Supercollider e Csound lideram a participação ativa em seus repositórios de código conforme 

dados apresentados na Seção 7. Esses dados podem indicar uma inclinação maior dos programadores 

mais experientes para utilizar linguagens textuais. Relacionando essas linguagens ao histórico da 

programação musical podemos indicar que o Csound tenha uma leve vantagem em relação às outras 

por fazer parte da família Music N e ter mais tempo em uso comparado às outras linguagens de 

software livre. No entanto, as questões de legibilidades apresentadas na Seção 6 pode torná-la menos 

atrativa para novos programadores se comparada com o Supercollider, que surpreende com 4 vezes 

mais Forks que o Csound. 

A linguagem ChucK e FAUST, mais novas e com menos tempo de utilização, parecem estar 

ganhando espaço entre usuários programadores. FAUST possui uma capacidade muito interessante 

devido ao fato de gerar código para diversas plataformas. No entanto, a programação funcional não é 

tão comum para programadores e isto pode tornar sua adoção um tanto comprometida. 

A preocupação com os usuários parece ser uma característica comum a todas as linguagens aqui 

analisadas e pode ser vista na análise apresentada na Seção 7. As linguagens aqui apresentadas se 

demonstraram bastante amigáveis a usuários iniciantes por possuírem ampla documentação, pacotes 
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simples de instalação e licença clara de uso. 

A existência de congressos e revistas dedicadas a estas linguagens, apresentadas na Seção 7, 

demonstram ainda que as mesmas possuem uma forte relação com a academia e que as pesquisas feitas 

neste domínio estão sendo publicadas e divulgadas com uma certa preocupação e rigor acadêmico. 

 

Conclusão 

 

Este trabalho se propôs a trazer uma visão geral sobre linguagens de programação musical 

partindo de uma apresentação da área passando por questões históricas, aspectos técnicos, critérios de 

avaliação até chegar uma análise da relação entre estas linguagens e seus usuários. Esta visão geral 

demonstra que a existência de linguagens de programação musicais que utilizam paradigmas tão 

distintos é um aspecto central para esta área. 

Apresentadas as principais características de cada linguagem de programação e seus históricos e 

suas influências, critérios e abstrações, foram avaliados os passos para um primeiro contato com estas 

linguagens para entender como isso pode ou não influenciar o futuro programador/músico a 

escolher/adotar uma determinada linguagem. Depois apresentamos números referentes à comunidade 

de usuários e sua participação na elaboração dos projetos. 

Percebe-se uma necessidade dos programadores / músicos de ser parte ativa do processo de 

criação assumindo para si o papel de desenvolvedor de suas aplicações, composições, instrumentos e 

instalações. Podemos ver estas linguagens como unidade de conhecimento capazes de gerar 

representatividade em um grupo, e por isso nossa análise passou pela sua interação com o seu usuário, 

tornando-o presente nesta pesquisa como um fator determinante de análise das mesmas. 

Considerar que linguagens do final dos anos 50 repercutem na formação de áudio digital atual, 

demonstra o progresso em uma área de pesquisa da computação datada de muito longe e que 

influenciam o modelo de programação de áudio e outras mídias hoje ou nos próximos anos. 

Há ainda, no contexto de programação musical, outras linguagens e ambientes de programação 

que não foram incluídos neste estudo devido a compatibilidade com o escopo do mesmo. Entre estas 

linguagens estão linguagens históricas com CMusic (MOORE, 1983) e CMix (GARTON; TOPPER, 

1997), cuja utilização não se mostra atualmente presente. No caso da linguagem CMix, a mesma 

continuou na forma de sua versão mais atual e em tempo real chamada RTCMix (Real-Time). Também 

não foi incluído os ambientes de programação visual Eyesweb (CAMURRI et al., 2004) e Max/MSP. 

Estes ambientes são similares ao Pure Data em alguns aspectos, porém, o Max/MSP é proprietário, e 

por isto, fora do escopo desta pesquisa. Já o ambiente de programação Eyesweb pode ser utilizado para 

computação musical, mas possui o foco em processamento de imagens e visão computacional. Por fim, 
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também não foram abordados os ambientes de programação visual OpenMusic (BRESSON; AGON; 

ASSAYAG, 2011) -- ambiente focado em composição e que funciona sobre a linguagem LISP -- e a 

linguagem Nyquist (DANNENBERG, 1997) -- que implementa o processamento de áudio e música 

sobre a linguagem LISP. 

A pesquisa acadêmica e a presença da mesma não é sentida apenas nas revistas e congressos 

especialistas de cada linguagem mas também em revistas e eventos da área de computação musical, 

música ou computação em geral. Pretende-se como um desdobramento mapear sistematicamente a 

literatura e investigar a presença das mais diversas linguagens em publicações científicas como as bases 

indexadas de publicações de periódicos e anais de conferências. 
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A presente pesquisa encontra-se no contexto da criação de um ambiente de programação visual 

para a área das Artes digitais chamado Mosaicode. Este ambiente de programação visual possui suporte 

para a criação de artes sonoras e visuais de maneira a simplificar o desenvolvimento especialmente para 

programadores leigos tendo mostrando-se eficiente para a criação de aplicações musicais 

(SCHIAVONI; GONÇALVES, 2017). O Mosaicode difere das linguagens apresentadas neste artigo 

por ser uma ferramenta de geração de código a partir de diagramas e se utilizar de GPLs com APIs 

específicas para a construção de aplicações artísticas. É intenção dos desenvolvedores deste projeto 

evoluir este ambiente de forma a transformá-lo em uma linguagem de programação para as artes. 

Assim, contextualizar este ambiente entre as linguagens de programação musical também é parte da 

motivação deste artigo. 
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Resumo: A prática musical coletiva por meio de dispositivos computacionais ocorre em grupos de 

música contemporânea, orquestras de computadores portáteis e também das orquestras de telefones 

celulares. Tais grupos musicais envolvem tecnologia e criação musical no desenvolvimento de seus 

meta-instrumentos e também na concepção de suas peças musicais. Este artigo apresenta a criação da 

Orchidea, uma orquestra de ideias, e a criação de dois conjuntos de instrumentos musicais digitais 

utilizando para isto duas abordagens tecnológicas distintas. Na primeira abordagem, utilizamos a 

plataforma Android e a API libpd para a criação de instrumentos musicais digitais enquanto que na 

segunda abordagem utilizamos HTML5 e javascript. O artigo avalia como as duas abordagens podem 

auxiliar a prática musical colaborativa utilizando computadores portáteis e celulares como instrumentos 

musicais. Estas abordagens são avaliadas de acordo com critérios que envolvem tanto a criação dos 

instrumentos quando a sua execução em grupo. 
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Música Colaborativa. 

 

Abstract: The collective musical practice by the means of computing devices is happens in 

contemporary music ensemples, Laptop Orchestras and also celular / mobile orchestras. These musical 

groups involve technology and musical creation in the development of their digital musical instruments 

and also in the design of their musical pieces. This article presents the creation of Orchidea, an 

orchestra of ideas, and the creation of two sets of Digital Musical instruments using two different 

technological approaches. In the first approach, we used the Android platform and the libpd API for 

creating digital instruments while in the second approach we use HTML5 and javascript. The article 

evaluates the two approaches and how these technologies can aid the collaborative musical practice 

using portable and computers as musical instruments. These approaches are evaluated according to 

criteria that involve both the creation of the instruments and their execution in groups. 

 

Keywords: Orchidea, Laptop Orchestra, Digital Musical Instruments, Collaborative Music. 

 

* * * 

 

 prática musical em conjunto por meio de dispositivos computacionais tem ocorrido com 

uma certa popularidade por grupos de música contemporânea (Ensembles), orquestras de 

computadores portáteis (“Laptop Orchestra” - LOrc) (TRUEMAN, 2007) e orquestras de 

celulares. Estes grupos têm permitido o desenvolvimento de projetos de pesquisa que transitam na 

fronteira interdisciplinar entre arte, computação, engenharia e música e permite a prática musical e a 

criação coletiva. Parte da pesquisa que envolve estes grupos está no desenvolvimento de novos 

instrumentos musicais digitais e com isto utilizar o computador como meta-instrumento musical 

(LAUBIER, 1998). 

Com a evolução da tecnologia móvel, os aparelhos celulares e “smartphones” se tornaram 

computadores portáteis presentes na vida cotidiana de muitas pessoas. O objetivo inicial destes 

dispositivos era a comunicação entre pessoas sendo limitada a uma comunicação de voz e depois por 

meio de mensagens de texto. Hoje os celulares seguem cumprindo o papel de dispositivo voltado para a 

comunicação ultrapassando a simples comunicação de voz e permitindo a comunicação por outras 

mídias como textos, fotos, documentos e vídeos. A expansão de tais limites comunicacionais foi 

possível graças à evolução da capacidade dos dispositivos principalmente no que tange a conectividade, 

a capacidade de processamento, a possibilidade de manipulação de materiais multimídia e sua 

capacidade de armazenamento. Além disto, estes dispositivos estão agregando diversos sensores como 

A 



SCHIAVONI, Flávio Luiz; CANÇADO, Paulo Gabriel Nunes. Orchidea - Os meta-instrumentos da Orquestra de Ideias. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, 
p.1-18 

 
 
 
 

3 

acelerômetro, magnetômetro, câmeras, telas sensíveis a toque e outros, o que amplia a sua possibilidade 

de interação e de interface com o usuário. 

Com a evolução dos dispositivos móveis surgiu a possibilidade de implementação de aplicativos 

que transformam dispositivos móveis em instrumentos musicais ubíquos permitindo, por meio desta 

convergência, o surgimento da área de pesquisa chamada Música Ubíqua (ou Ubiquitous Music - 

Ubimus) (KELLER et al., 2014). 

Diante deste cenário, este trabalho apresenta duas propostas de instrumentos musicais digitais 

que estão sendo utilizados no processo de criação da Orchidea (“Orchestra of ideas”) um grupo que 

pretende promover a práticas musicais interativas utilizando, para isto, dispositivos móveis. 

 

1. Práticas musicais digitais coletivas 

 

A incorporação dos computadores ao ambiente musical ocorreu somente após a quarta geração 

de computadores, marcada pelos microprocessadores e computadores pessoais devido ao barateamento 

dos componentes do mesmo. Isso possibilitou que os computadores pessoais fossem amplamente 

difundidos no mundo, inclusive no domínio da música. O surgimento da capacidade computacional 

para a criação musical na segunda metade do século XX (MATHEWS, 1963) despertou o interesse para 

a criação de música colaborativa que utiliza redes de computadores para o intercâmbio de informações 

entre músicos. A música, como prática social, humana e cultural costuma ser uma atividade coletiva e a 

incorporação dos computadores para práticas musicais não alterou este cenário. 

No contexto da criação musical apoiada por computadores utilizando redes para a troca de 

material musical, surge em 1978 o grupo musical “The League of Automatic Music Composers”. 

Formada pelos músicos John Bischoff, Jim Horton, Tim Perkis, Paul DeMarinis, Rich Gold e David 

Behrman, este grupo foi um dos precursores na incorporação de computadores pessoais e circuitos 

eletrônicos na música, sendo considerada a primeira banda / coletivo de música computacional em 

grupo tendo atuado na Baía de São Francisco e difundido esse novo método de criação musical. 

Posteriormente, iniciou-se principalmente no meio acadêmico a criação de orquestras de Laptop 

(LOrc). Uma das primeiras orquestras de computadores foi criada em 2005 por Perry Cook e Dan 

Trueman na Universidade de Princeton, utilizando um conjunto de quinze meta-instrumentos baseados 

em computadores portáteis. Esta orquestra, conhecida como “Princeton Laptop Orchestra” ou 

simplesmente PLOrk (TRUEMAN, 2007), foi criada com o intuito de explorar o papel da tecnologia na 

música colaborativa além de suplantar as dificuldades intrínsecas do emparelhamento de laptops. 

Na PLOrk, cada meta-instrumento é composto por um laptop conectado a um conjunto de alto-

falantes organizados de maneira hemisférica multicanal, podendo-se utilizar diversos periféricos para 
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controlar a expressão musical (TRUEMAN, 2007). Os instrumentos são posicionados em um padrão 

específico de acordo com o papel dentro da composição e a flexibilidade de criação e montagem é 

talvez uma das grandes vantagens desta composição. Essa localização busca maximizar a performance 

de cada dispositivo, aumentando a experiência do ouvinte nas apresentações.  

Dan Trueman compara uma orquestra tradicional com sua orquestra de laptops e afirma que, 

mesmo a orquestra de laptops sendo um tanto quanto diferente, seu objetivo não se difere em nada de 

uma orquestra tradicional no que tange a capacidade musical alcançada por ambas. Um concerto da 

PLOrk pode ser visto na Figura 1. 

 

 
Fig 1 - Concerto da Orquestra de Laptops de Princeton (PLOrk). 

 

Este modelo de orquestra digital foi bastante difundido no meio universitário por ser uma 

oportunidade de integrar, em um mesmo projeto, cientistas da computação, engenheiros, técnicos e 

músicos. Por esta razão, diferentes Universidades possuem uma prática coletiva similar onde busca-se 

alcançar a interdisciplinaridade entre música e tecnologia, como por exemplo: “Stanford Laptop 

Orchestra” (WANG et al., 2009) (SLOrk), “The Carnegie Mellon Laptop Orchestra” 

(DANNENBERG et al., 2007) (CMLO), “Linux Laptop Orchestra” (BUKVIC et al., 2010)(L2Ork) 

(Virgina Tech), “Collaborative Improvisation and Laptop Ensembles” (LEE et al., 2011) (LOLC), e 

“Concordia Laptop Orchestra (TSABARY, 2014) (CLOC), entre outras. É importante notar que em 

várias destas universidades a LOrc é utilizada para integrar atividades interdisciplinares de pesquisa, 

ensino e extensão. 

A utilização de aparelhos celulares para práticas musicais em conjunto é uma possibilidade a mais 
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para a criação de orquestras de computadores portáteis (Laptop orchestras) devido à simplicidade, 

capacidade e praticidade de tais dispositivos. Estes dispositivos móveis, apesar de terem menor 

capacidade de processamento que laptops, possuem diferentes interfaces com o usuário devido a 

quantidade de sensores que os mesmos possuem. Assim, é possível que o músico utilize em sua 

performance musical não apenas o teclado e mouse como interfaces para interação mas câmeras, 

sensores de proximidade, acelerômetros, magnetômetros, telas sensíveis ao toque, câmera, microfone, 

sensor de brilho, giroscópios e demais sensores (ESSL; ROHS, 2007) (KEEFE; ESSL,  

2011)(TANAKA, 2004) (ROBERTS et al., 2013). 

Um dos pioneiros na área de desenvolvimento de instrumentos utilizando telefones celular foi 

Greg Schiemer (SCHIEMER; HAVRYLIV, 2005) em seu Pocket Gamelan. Nesta performance, o 

citado autor utilizou o bluetooth dos dispositivos móveis para a interação entre dispositivos e a 

conexão wireless como mecanismo para a transmissão da música que está sendo executada. Há 

atualmente algumas orquestras digitais baseadas em tecnologias móveis, como a “Mobile Phone 

Orchestra” da Universidade de Stanford (OH et al., 2010), apresentada na Figura 2, e compor peças 

musicais para a execução exclusiva nesta plataforma tem se tornado um desafio para compositores 

(WANG et al., 2008). 

 

 
Fig 2 - Orquestra de celulares de Stanford. 
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Estes grupos de práticas musicais mediadas pela tecnologia, apesar de suas particularidades, 

possuem em comum a característica de explorar a tecnologia de maneira diferente tentando extrair o 

máximo de possibilidades de seus computadores pessoais sendo uma prática comum integrar a seus 

laptops sensores, comunicação em rede e atuadores. Outra proposta comum a estas orquestras digitais 

é integrar alunos de diferentes áreas e diferentes conhecimentos em projetos interdisciplinares. Com 

isto, é possível formar grupos com alunos de computação, engenharia, música, dança e outras, de 

maneira a aproveitar os conhecimentos de cada participante e integrar seus conhecimentos ao projeto. 

 

2. As orquestras digitais e os instrumentos musicais digitais 

 

Um instrumento musical convencional é tocado por meio de uma interação direta entre o 

instrumentista e o corpo vibrante do instrumento. Assim, um tambor pode ser tocado por meio da 

percussão de sua membrana e um violão por estímulos a suas cordas. Alguns instrumentos possuem 

um intermédio entre o corpo vibrante e o músico, como é o caso da palheta da guitarra ou a baqueta da 

bateria. Há ainda instrumentos que a mediação ocorre de maneira mais profunda, como é o caso do 

piano em que temos uma interface que intermedia a relação entre o músico e as cordas. 

Já nos instrumentos digitais, a relação entre a interface e o som produzido não existe de maneira 

direta. Estes instrumentos podem ser pensados de maneira desacoplada a síntese de som com o 

controle do instrumentista. Assim, uma parte da construção de instrumentos musicais digitais é a sua 

captura de gestos, as interfaces digitais, também chamadas de controladores, responsáveis por definir 

como o usuário irá se comunicar com o instrumento. A outra parte, um sintetizador, pode ser feita de 

maneira desacoplada da primeira e é possível mapear diversas interfaces para diversos sintetizadores. 

Desta maneira, é possível que qualquer gesto seja mapeado para qualquer tipo de som, como controlar 

o som de um tambor por meio do sopro, ou criar o som de uma orquestra inteira por meio do 

acionamento de botões (IAZZETTA, 1998). Surge então neste contexto, o conceito de Instrumento 

Musical Digital (Digital Musical Instrument - DMI). 

Os instrumentos digitais musicais (LAUBIER, 1998) é um paradigma de instrumento musical 

cuja construção parte da ideia que qualquer interface pode gerar qualquer som podendo haver uma 

desconexão total entre gesto e resultado sonoro e isto pode ser explorado de maneira musical. Uma das 

preocupações correntes na criação de um instrumento digital é sua expressividade e a possibilidade que 

uma pessoa que não possui conhecimento musical consiga criar música a partir do mesmo 

(MALCANGI, 2014). Esta construção pode partir de uma gama de periféricos, sensores e dispositivos 

de entrada para capturar o gesto e a intenção musical e transformar isto em som por meio de 

sintetizadores (LAUBIER; GOUDARD, 2006). 
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3. As práticas musicais coletivas e a tecnologia 

 

Existem diversas linguagens de programação musical que podem ser utilizadas para a criação dos 

instrumentos de uma orquestra digital. A CLOrk, da Universidade de Concórdia em Montreal, Canadá, 

por exemplo, utiliza os ambientes de programação Pure Data e Max/MSP para este propósito. Outras 

linguagens de programação musical, como Supercollider ou CSound também podem ser utilizadas para 

este fim. No geral, as LOrcs seguem a ideia de que a questão musical deve preceder a questão 

tecnológica ("music first; technology follows"). No entanto a criação de instrumentos digitais acabou 

por contribuir também para a criação de novas tecnologias. 

Um primeiro exemplo desta associação entre as orquestras e a tecnologia está na criação e 

desenvolvimento da linguagem de programação Chuck pelos criadores da PLOrk (Princeton), Ge Wang 

e Perry Cook. Esta orquestra faz um grande uso desta linguagem de programação na criação de seus 

instrumentos digitais e também para o ensino de computação musical e é difícil separar a prática de 

criação da PLOrk da linguagem de programação Chuck. 

Outro exemplo ocorre na L2Ork da Virgina Tech onde o criador da orquestra, Ico Bukvic, é 

também o criador de uma versão de Pure Data chamada Pd-L2Ork. Esta versão de Pure Data, que hoje 

é muito distribuída e utilizada, encontra-se bastante atrelada a esta orquestra de laptops. 

 

4. A proposta da Orchidea 

 

A Orchidea é uma proposta de criação de um grupo artístico / musical que utiliza tecnologias 

acessíveis para suas práticas artísticas na Universidade Federal de São João del-Rei. Longe de tentar ser 

uma orquestra no sentido clássico da palavra dentro do contexto musical, o grupo pretende permitir 

que pessoas interessadas em práticas artísticas assistidas por computador possam se reunir para suas 

criações como composição e performance musical e artística. Entre os objetivos deste grupo está 

permitir a criação de música colaborativa por um conjunto de pessoas, sendo estas músicos ou não 

músicos, por meio de seus dispositivos cotidianos. Utilizando a música para tal interação, é interessante 

que cada participante possa se conectar à orquestra com seu instrumento e trocar dados musicais em 

tempo real de maneira a permitir a criação coletiva. Esta possibilidade precede a escolha tecnológica da 

criação de cada instrumento e é intenção do grupo ajudar cada participante a desenvolver suas práticas 

artísticas. 

Entre as possibilidades exploradas neste grupo pode-se destacar a utilização dos dispositivos 

móveis para a criação musical. Estes dispositivos, como apresentado anteriormente, possuem uma vasta 

quantidade de recursos que podem ser usados como controlador além de possuírem um alto poder de 
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processamento, mobilidade, comunicação e um custo-benefício que viabiliza a utilização do mesmo 

como a base tecnológica de um instrumento. Certamente, não é intenção do grupo utilizar apenas 

dispositivos móveis e deve ser possível integrar estes dispositivos com computadores pessoais e 

laptops. Assim, pesquisar as interfaces de controle musicais cotidianas e sua possibilidade de integração 

em um ambiente compartilhado criativo é outro objetivo deste grupo. 

Outro quesito dentro dos objetivos deste grupo é de poder levar a criação sonora colaborativa 

para qualquer lugar fazendo uso de tecnologias ubíquas como a estrutura de uma rede local. Um 

requisito desta proposta é que os protocolos de comunicação das aplicações sejam o mais aberto e 

compatível possível com aplicativos musicais já existentes em algumas plataformas. Isto permitirá que 

outros instrumentos como notebooks e computadores desktop possam fazer parte da orquestra 

ampliando com isto as possibilidades estéticas. 

Como o desenvolvimento dos instrumentos depende da criação de ferramentas com propósitos 

musicais, é também importante que as ferramentas desenvolvidas sejam elaboradas da maneira mais 

flexível possível e que quaisquer mudanças que vierem a ser necessárias sejam feitas de forma simples. 

Com isto espera-se que as aplicações sejam feitas de forma que seja possível aproveitá-las em diversos 

domínios e que a criação de instrumentos digitais permita a reutilização de códigos. 

Apesar do interesse em pesquisar e discutir os processos criativos coletivos e colaborativos, esta 

premissa não deve impedir a prática musical individual dentro da Orchidea. Por isto, outro requisito 

listado inicialmente é que as ferramentas possam garantir a prática expressiva e criativa com o 

instrumento digital de maneira individual, sem a necessidade da presença d outros usuários. Assim, 

deve ser possível que instrumentistas se tornem mais versados em seus instrumentos digitais e que a 

utilização do mesmo leve a práticas criativas composicionais e a improvisação. Espera-se, com isto, que 

estes instrumentos possam ser utilizados em outros contextos que não apenas a Orchidea, como outras 

bandas, coletivos e grupos musicais. 

 

5. A criação de instrumentos digitais na Orchidea 

 

A prática musical com a Orchidea iniciou-se com a criação de meta-instrumentos. A seguir serão 

apresentadas as duas iniciativas para a criação destes meta-instrumentos. 

 

5.1. O primeiro instrumento digital 

 

O primeiro instrumento digital desenvolvido foi voltado para plataformas móveis na forma de 

uma aplicação musical para a plataforma Android, apresentado na Figura 8.  A plataforma Android foi 
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escolhida devido a sua popularidade entre os acadêmicos da Universidade Federal de São João del-Rei. 

A pesquisa quanto a qual plataforma de celular é a mais utilizada entre os alunos desta instituição 

foi realizada pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTInf) desta Instituição. Mais sobre este 

instrumento pode ser encontrado em (SCHIAVONI; SILVA; CANÇADO, 2018). 

Como uma das propostas iniciais da ferramenta é garantir a simplicidade da evolução, 

consideramos a possibilidade de utilizar uma biblioteca não nativa que permitisse a síntese sonora. 

Entre as bibliotecas pesquisadas, a libpd (BRINKMANN et al., 2011) mostrou-se bastante adequada 

como motor de síntese. A libpd extrai a funcionalidade do ambiente de programação musical Pure 

Data4 e o torna disponível para o processamento de áudio em dispositivos Android. Com a utilização 

da libpd pudemos desacoplar o motor de síntese do aplicativo e permitir que usuários deste ambiente 

de programação musical criem seus próprios sintetizadores a partir de um conjunto de mensagens 

definidas na aplicação. Com isto, a síntese e mixagem de todos os sons fica sob a responsabilidade do 

motor de síntese do Pure Data. 

Também era intenção deste primeiro conjunto de instrumentos que os mesmos pudessem ser 

utilizados para práticas musicais em conjunto. Assim, decidiu-se que as diversas instâncias de aplicativos 

em uma mesma rede poderiam operar de maneira compartilhada e cooperar trocando material sonoro. 

As decisões de projeto quanto a comunicação em rede envolveu duas questões principais: o método de 

endereçamento de rede a ser utilizado e a estrutura de dados para o empacotamento das mensagens de 

rede. Existem alguns métodos de endereçamento para transmissão de mensagens em rede como 

Unicast, Broadcast e Multicast. Mensagens Unicast são trocadas entre hosts específicos, como um 

computador pessoal e um servidor Web, mensagens Broadcast são enviadas a todos os usuários de uma 

rede e mensagens Multicast são enviadas a apenas uma parte específica de usuários em uma rede. 

Dados estas opções e o contexto deste trabalho, optamos por utilizar a comunicação em grupo 

(broadcast/multicast) como método de endereçamento evitando, com isto, o registro e manutenção de 

listas de usuários e demais detalhes necessários para a comunicação unicast. 

Quanto à estrutura de dados para o empacotamento das mensagens de rede, o OSC (Open 

Sound Control) é um formato de mensagens focado no controle de aplicações musicais de tempo real 

(SCHMEDER et al., 2010). Este foco em comunicação em tempo real evita a conversão de valores 

inteiros e ponto flutuantes em textos, como nos formatos XML e JSON, diminuindo com isto a largura 

de banda necessária para o envio de uma mensagem e aumentando a velocidade de entrega de um 

pacote de rede. OSC é ainda um formato de mensagem utilizado para a comunicação em redes em 

diversas aplicações musicais e ambientes de programação musical, como Pure Data, Supercollider, 
                                                
4 Pure data é um ambiente de programação musical com capacidade de processamento em tempo real (Puckette, 1996). 
Mais informações podem ser encontradas em http://puredata.inf. 
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CSound entre outros. Com isto, podemos garantir que a ferramenta seja conectável com aplicações 

existentes, conforme foi requisitado inicialmente. 

Com isto, foi criada uma primeira aplicação para criação musical colaborativa. Um instrumento 

que, ao ser tocado, transmite informações sobre sua execução para todas as instâncias da aplicação 

presentes na mesma rede local. Desta forma, os dispositivos que possuam uma instância da ferramenta 

irão sintetizar todas as mensagens recebidas pela rede criando com isto um ambiente musical 

compartilhado. Esta troca de informações musicais em tempo real permite criar uma rede de 

colaboração musical onde diferentes instrumentos podem interagir musicalmente usando, para isto, a 

simples troca de mensagens de sua execução em uma rede local. Este modelo permite ainda a criação 

de uma partitura distribuída a ser executada a partir de uma máquina da rede local e que envia 

instruções para a execução da peça a todos os celulares presentes na rede. 

 

 
Fig 3 - Possibilidade de escolha entre execução solo ou em grupo. 

 

5.2. O segundo instrumento digital 

 

O segundo conjunto de instrumentos digitais foi desenvolvido utilizando a API webaudio do 

HTML5 e a síntese de sons no navegador. Com isto, estes instrumentos podem ser executados em 

celulares e em computadores pessoais exigindo como requisito mínimo para sua execução a existência 

de um navegador de Internet compatível com o HTML em sua versão 5. 

Inicialmente foi desenvolvido um conjunto de instrumentos que possuíam a mesma interface: um 

método PLAY que aceitava uma nota como parâmetro e permitia a escolha de alturas musicais. Estes 

instrumentos foram criados a partir de técnicas de síntese como AM, aditiva e FM. Foi utilizado 
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também dois envelopes de 4 estágios (ADSR); um com um evento para acionar o Ataque (um evento 

NOTE_ON) e um temporizador para acionar os outros 3 estágios; e outro como um evento para 

acionar o ataque (um evento NOTE_ON) e outro evento para acionar o fim da sustentação (um 

evento NOTE_OFF). Assim, podemos utilizar o primeiro envelope para a criação de instrumentos que 

possuem um tempo de nota fixo, como percussões, piano e/ou cordas palhetadas, e o segundo 

envelope para a criação de instrumentos que possuem sustentação variável e controlável, como flautas, 

órgãos e outros. 

Uma vez construídos os sintetizadores, passou-se para a criação de controles para a interface com 

o usuário. Foram utilizados inicialmente eventos do HTML5 para controlar os sintetizadores a partir da 

interface gráfica de uma página. Assim, foram utilizados campos de formulários do HTML, como 

botões, sliders e combo e também eventos de mouse e teclado para disparar os eventos de síntese. 

Aproveitando as novas APIs do HTML5, também foi utilizado a API Webmidi e a possibilidade 

de integrar interfaces de controle musicais que utilizam este protocolo para controlar nossos 

sintetizadores. Com isto, as interfaces de controle musicais, tanto físicas quanto lógicas, puderam ser 

integradas aos sintetizadores previamente desenvolvidos. Tais interfaces permitiram a integração de 

controladores usando, especialmente, laptops como instrumentos. Ainda explorando o uso de 

notebooks e laptops, foram construídos protótipos de instrumentos que utilizam como dispositivos de 

entrara controles de videogame a partir da GamePad API, que permite a integração destes controles 

com aplicações web. 

Analisando especificamente a utilização de dispositivos móveis como controles para estes 

sintetizadores, também foram explorados os sensores existentes nestes dispositivos como 

acelerômetros, GPS e giroscópios, câmeras, microfones e telas sensíveis ao toque. 

Aproveitando a capacidade multimídia das páginas web, foram criados feedback visuais utilizando 

elementos do HTML, como tabelas e imagens, e também alguns elementos novos do HTML5 como o 

canvas ou SVG. 

Há ainda a intenção de integrar outras APIs, como websocket, para a comunicação em rede com 

um servidor centralizado e permitir com isto a troca de informações musicais entre dois dispositivos em 

rede. 

 

5.3. Comparação dos conjuntos de instrumentos 

 

As duas abordagens de criação de instrumentos foram bastante interessantes tanto do ponto de 

vista musical quanto do ponto de vista tecnológico. O primeiro conjunto de instrumentos, utilizando a 

API Java nativa da plataforma Android, se mostrou muito adequado para trocar informações musicais 
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em tempo real e permitir com isto a criação musical colaborativa. Esta aplicação abre a possibilidade de 

diversas performances artísticas musicais em grupo que utilizam mensagens de rede para a 

sincronização entre os dispositivos. A utilização da libpd e a criação de instrumentos utilizando a 

plataforma Pure Data trouxe bastante flexibilidade para a síntese sonora além de permitir a troca de 

experiência musical e a colaboração entre músicos e programadores na criação dos instrumentos. No 

entanto, a necessidade de conhecimento específico de programação na plataforma Android para o 

desenvolvimento e modificação deste conjunto de instrumentos se mostrou uma limitação para esta 

abordagem. A distribuição dos instrumentos criados nesta primeira abordagem, que depende da 

instalação de um aplicativo novo no dispositivo móvel, também se mostrou uma limitação desta 

abordagem pois nem sempre os usuários possuem espaço de armazenamento em seus dispositivos ou 

querem instalar uma nova aplicação em seus dispositivos. Além disto, estes instrumentos são 

específicos para a plataforma Android e se não encontram disponíveis para outras plataformas como 

iOS ou Windows Phone. 

Podemos apresentar a comparação entre estes conjuntos de instrumento no Quadro 1 abaixo: 

 

 Instrumentos em Android Instrumentos em HTML 5 

Linguagem de 
Programação Java + Pure Data Javascript + HTML 

Cooperação na 
criação de 
instrumentos 

Maior por integrar sintetizadores feitos no 
Pure Data 

Exige conhecimento em programação na linguagem 
Javascript 

Interface Integração dos sensores de dispositivos 
móveis 

Integração dos sensores de dispositivos móveis e 
também de dispositivos convencionais como 
controladores MIDI e joysticks 

Execução 
colaborativa 

Direta por meio de mensagens Multicast / 
broadcast 

Depende de um servidor centralizado para a troca 
de mensagens Unicast 

Distribuição dos 
instrumentos 

Por meio de uma aplicação a ser instalada 
nos dispositivos 

Acesso a uma página com navegador compatível 
com HTML5 

Plataforma 
Apenas Android mas com possibilidade de 
integrar outras aplicações por meio de 
mensagens OSC 

Qualquer plataforma que possua um navegador 
compatível 

Manutenção Empacotamento de nova aplicação Distribuição de nova página web 

Quadro 1 - Comparação entre os conjuntos de instrumentos 

 

Já o segundo conjunto de instrumentos, desenvolvidos utilizando o HTML5, se mostrou mais 

simples de ser distribuído pois sua utilização depende apenas do acesso a uma página web utilizando 
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um navegador web compatível com esta tecnologia. Com isto, a distribuição destes instrumentos não 

depende de instalação de novas aplicações e os mesmos podem ser acessados por dispositivos de 

qualquer plataforma ou sistema operacional além, é claro, de dispositivos convencionais como laptops 

ou computadores pessoais. Por esta razão, do ponto de vista da distribuição, este conjunto de 

instrumentos se mostrou mais viável. Já o desenvolvimento deste conjunto de instrumentos, feito 

exclusivamente por meio da programação em Javascript, apresentou menor possibilidade de 

colaboração entre músicos e programadores. Mesmo com a implementação do instrumento em partes 

modulares como GUI, sensores e síntese a colaboração nesta abordagem se mostrou pouco eficaz. 

Além disto, este conjunto de instrumentos não permite a troca de mensagens direta entre instâncias da 

ferramenta, o que não torna possível a colaboração e cooperação na execução musical se não por meio 

de um servidor centralizado. 

 

6. Discussão 

 

A proposta deste projeto traz uma lista de requisitos funcionais e não funcionais para a criação de 

instrumentos para práticas musicais colaborativas e em conjunto. Partindo destes requisitos o próximo 

passo foi partir para um desenho arquitetural de aplicativos, desacoplando as funcionalidades desejadas 

em componentes específicos. Uma vez que as funcionalidades foram desacopladas, foi possível pensar 

em soluções específicas para o desenvolvimento de cada uma delas em um primeiro conjunto de 

instrumentos musicais. No primeiro momento foram escolhidas as seguinte tecnologias: a) a plataforma 

Android, escolhido por ser uma plataforma aberta e bem documentada para os desenvolvedores; b) 

libpd como a biblioteca para geração sonora e síntese, escolhida por desacoplar a síntese, geração de 

sons e mixagem de todos os instrumentos; c) Multicast para a transmissão de mensagens, por permitir a 

comunicação de rede em grupo sem aumentar consideravelmente o tráfego na rede; d) o modelo OSC 

para o empacotamento de mensagens por ser um formato de mensagens focado no controle de 

aplicações musicais de tempo real compatível com diversas ferramentas existentes para práticas 

musicais. 

Esta aplicação, desenvolvida no primeiro momento, trouxe a possibilidade de colaboração tanto 

na criação dos instrumentos, por integrar Pure Data como motor de síntese, quanto na execução de 

peças por permitir a troca de conteúdo musical em tempo real. No entanto, tal aplicação precisa ainda 

passar por um amadurecimento ao ser incorporada por compositores na criação de peças musicais. A 

necessidade de instalar uma aplicação no dispositivo móvel torna a distribuição desta aplicação mais 

complicada pois nem sempre é possível que isto ocorra devido a vários fatores como, por exemplo, 

uma capacidade de armazenamento em seu aparelho reduzida ou não suficiente para a instalação de 



SCHIAVONI, Flávio Luiz; CANÇADO, Paulo Gabriel Nunes. Orchidea - Os meta-instrumentos da Orquestra de Ideias. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, 
p.1-18 

 
 
 
 

14 

novas aplicações. 

Em um segundo momento foram escolhidas as tecnologias presentes no HTML5 para a criação 

de instrumentos como a API webaudio, webmidi, gamepad, Canvas e SVG, permitindo com isto uma 

distribuição mais simples dos instrumentos criados pelo grupo. Apesar de esta abordagem ter mais 

restrições quanto a desempenho notamos que a mesma se mostra mais ideal para integrar participantes 

eventuais em nosso grupo devido ao fato de não ser necessário instalar novos aplicativos em seus 

dispositivos. Além disto, esta proposta é multiplataforma e permite integrar inclusive dispositivos 

convencionais como laptops. 

 

7. Conclusão 

 

É possível notar que o método de síntese musical, estilos e pluralidades culturais estão 

intrinsecamente ligados à época e a sua geração. A Geração Z, também conhecida como geração dos 

nativos digitais, influenciou no processo de criação e manuseio da música, incorporando os dispositivos 

móveis nesse processo. A possibilidade de integrar pessoas por meio de aplicações musicais para 

dispositivos móveis remete ao objetivo inicial destes aparelhos: a comunicação, mas amplia os limites 

desta comunicação permitindo e possibilitando a comunicação musical. Este artigo apresentou o 

projeto da Orchidea, uma Orquestra de ideias, e o desenvolvimento de dois conjuntos de instrumentos 

para criação e execução musical colaborativa / cooperativa em redes de computadores. Foram 

apresentadas as propostas iniciais destes conjuntos de instrumentos, os modelos arquiteturais 

propostos, as decisões de projeto e implementações. 

Findado o desenvolvimento inicial, novos desafios surgem para que a Orchidea seja uma 

realidade musical e não apenas tecnológica. O desenvolvimento destas aplicações serviu como um 

primeiro passo para fortalecer uma pesquisa interdisciplinar envolvendo musicista e leigos na criação de 

um grupo de criação colaborativa digital na Universidade Federal de São João del-Rei como um projeto 

de pesquisa integrando alunos dos cursos de Ciência da Computação, Música, Artes Cênicas e Artes 

Aplicadas. 

A computação se apropriou de dois termos utilizados na Arte para definir a organização de 

negócios em rede por meio de web services: Orquestração e Coreografia (PELTZ, 2003). Apesar de 

haver diferença entre os dois termos, especialmente em relação a colaboração entre pares, os mesmos 

são utilizados para definir a sincronização e troca de mensagens entre parceiros em um sistema 

computacional. Por ter sido criado em um Departamento de Computação, a Orchidea acabou se 

apropriando do termo orquestração da maneira que o mesmo é utilizado na configuração de servidores 

Web e não da forma como o mesmo é utilizado por Trueman em sua Orquestra de computadores 
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portáteis. Assim, este grupo não pretende buscar o virtuosismo computacional / instrumental ou tentar 

reproduzir práticas de orquestras, mas utilizar o termo orquestra como uma metáfora para a pensar a 

criação e a sincronização coletiva. Nesse contexto, orquestra de ideias é uma metáfora para a proposta 

transdisciplinar de integração artística por meio da tecnologia onde a utilização de computadores e 

telefones celulares como instrumento é uma maneira de aproveitar a tecnologia ubíqua existente na 

atualidade para discutir criatividade e expressão na arte digital. Vale notar que esta transdisciplinaridade 

não se propõe a uma apropriação dos ritos e organizações de uma orquestra tradicional ou mesmo de 

uma orquestra de computadores móveis tradicional mas pretende se espelhar na possibilidade de 

criação de música colaborativa, cotidiana (KELLER, 2018) e que pode proporcionar aos ouvintes / 

público uma atuação direta no processo de criação assim como se apropriar de espaços alternativos 

para a prática musical. 

Diversas pessoas têm demonstrado interesse em participar da Orchidea e algumas propostas 

artísticas já estão em desenvolvimento. O próximo passo desta pesquisa é explorar ainda mais a 

portabilidade, conectividade e ubiquidade da tecnologia móvel de forma a atender prontamente os 

questionamentos artísticos dos participantes destes grupos. Entre as propostas estéticas e artísticas a 

serem implementadas estão intervenções musicais em espaços públicos, apresentações artísticas que 

deverão contar com a participação da plateia e a utilização do corpo na dança para a criação sonora 

baseado nos sensores dos dispositivos móveis. Com isto, pretendemos difundir a possibilidade de 

criação artística musical também entre leigos e permitir que a música ubíqua se torne uma realidade no 

dia a dia das pessoas. 

Apesar de os conjuntos de instrumentos aqui propostos permitirem um baixo acoplamento de 

código, ainda é necessário conhecimento em programação para adicionar novos instrumentos a estes 

conjuntos. Para a primeira abordagem, utilizando Java e Pure Data, pretendemos pesquisar e 

desenvolver uma arquitetura de plugins que permita adicionar e remover instrumentos de maneira mais 

simples a esta aplicação de modo que não seja necessário a distribuição de uma nova versão da 

aplicação para a adição de novos instrumentos. É intenção também que a criação de novos 

instrumentos possa ser feita por leigos e não apenas por programadores experientes. Uma discussão 

teórica sobre a criação destes instrumentos pode ser encontrada em (SCHIAVONI, 2016). Outra 

possibilidade que pode ser interessante é a utilização da ferramenta MobMuPlat (INTERMEDIA; 

IGLESIA, 2016) para a utilização da biblioteca nativa do Android. Esta plataforma já foi empregada 

para a criação de atividades criativas em contextos ubíquos (BARREIRO; TRALDI, 2018). 

Uma possibilidade futura é utilizar o ambiente de programação visual Mosaicode (SCHIAVONI; 

GONÇALVES, 2017), desenvolvido em nosso laboratório de pesquisa, para a criação e manutenção 

dos instrumentos digitais desta orquestra aliando assim o desenvolvimento tecnológico com a criação 
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artística de maneira similar ao que ocorre com as linguagens Chuck e a PLOrk e o ambiente Pd-L2Ork 

com a orquestra de dispositivos da Vírgina Tech - L2Ork. O Mosaicode é uma ferramenta de 

programação por blocos, propiciando um ambiente de computação musical livre de linguagem de 

programação. Este ambiente já possui capacidade para o desenvolvimento de aplicações na linguagem 

C, C++ e Javascript e pode ser estendido para o desenvolvimento de outras aplicações, como novos 

instrumentos para a plataforma Android. Nas linguagens C e C++, este ambiente conta com a 

possibilidade de desenvolvimento de aplicações de visão computacional, por meio da API openCV, 

computação gráfica, por meio da API openGL, computação musical, por meio das APIS Portaudio, 

PortMIDI, comunicação em rede e inclusão de controladores não convencionais, como joystick e 

sensores. 
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Resumo: O último censo demográfico do Brasil relata que cerca de 13,1 milhões de pessoas se 

declaram com alguma deficiência do tipo motora. O avanço tecnológico tem contribuído na promoção 

da acessibilidade e inclusão por meio das técnicas de tecnologia assistiva. Este trabalho apresenta uma 
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interface computacional para controle musical, porém com foco em promover acessibilidade e inclusão 

a inúmeras pessoas. Por meio do movimento dos olhos o usuário pode controlar uma interface gráfica 

que envia mensagens (MIDI) para o software Ableton Live com objetivo de controlar a execução 

sonora. Visando o uso por pessoas leigas no campo musical, a interface proporciona indicações de 

escolhas para direcionar o usuário a gerar sons mais conexos. As indicações podem ser configuradas de 

forma manual ou automatizada com auxílio do algoritmo de agrupamento K-means.  

 

Palavras-chave: Rastreamento de Ocular, Acessibilidade, Controle Musical, Clusterização. 

 

Abstract: The latest Brazilian demographic census reports that about 13.1 million people have some 

sort of  motor disability. Technological advances and Assistive Technology have been developed to 

promote accessibility and inclusion for this population. This paper proposes an eye-tracking 

computational interface designed for motor impaired user that allows them to perform live music by 

triggering MIDI messages that, in turn, selects previous prepared sound samples at Ableton Live. To 

allow use by non-musicians, the interface indicates possible choices in order to direct the user to 

generate more related sounds. Furthermore, an algorithmic sample selection based on K-means and 

clustering is also proposed to show next choices.  

 

Keywords: Eye Tracking, Accessibility, Musical Control, Clustering. 

 

* * * 

 

s pesquisas, realizadas pela Organização Mundial da Saúde, demonstram uma estimativa de 

que, no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com algum tipo de deficiência (WHO, 

2012). De acordo com o último censo demográfico do Brasil (IBGE, 2010), 45,6 milhões de 

pessoas, cerca de 23,9% da população em 2010, declararam ter pelo menos um tipo de deficiência, seja 

ela visual, auditiva, motora ou mental/intelectual. O estudo do IBGE classifica deficiência visual, 

auditiva e motora em três modos: alguma dificuldade, grande dificuldade e não consegue de modo 

algum (incapacidade). Assim, as pessoas que se declararam com deficiência motora estão divididas em 

8,8 milhões com alguma dificuldade, 3,6 milhões com grande dificuldade e 0,7 milhões com 

incapacidade. 

Independentemente do alto número de pessoas com deficiência, garantir a inclusão é algo de 

extrema importância para proporcionar o bem-estar desses indivíduos. Em janeiro de 2016 entrou em 

vigor a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que afirmou capacidade e autonomia para esses cidadãos 

A 
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exercerem seus direitos sociais em igualdade com os demais (BRASIL, 2015). Nesse contexto, a 

Tecnologia Assistiva (TA) – uma adaptação, ou desenvolvimento específico,   de produtos e tecnologias 

para auxiliar em problemas funcionais de pessoas com deficiência (WHO, 2001) – por meio da 

acessibilidade, pode proporcionar a inclusão dos indivíduos. 

A técnica de rastreamento ocular (eye tracking) é utilizada para determinar onde uma pessoa está 

olhando, o método acompanha os movimentos dos olhos do usuário e observa como as pupilas estão 

se comportando (POOLE; BALL, 2005), esse método é muito aplicado para interação homem-

computador, inclusive no controle de interfaces musicais. Um trabalho com objetivo de proporcionar, a 

pessoas com deficiência, o uso do computador por meio da técnica de eye tracking é descrito por Lupu et 

al. (2017). O foco do trabalho previamente mencionado está em promover acesso à Internet, podendo-

se, com movimento dos olhos, controlar o mouse e ativar funções de um navegador adaptado para 

obter uma melhor experiência de uso. Outro trabalho que mostra o uso do rastreamento para auxiliar 

na comunicação de pessoas paralíticas é demonstrado por Alva et al. (2017), onde imagens com 

atividades diárias, por exemplo comer, são mostradas em uma tela e o indivíduo pode expressar sua 

necessidade apenas focando sua visão na imagem. 

Louro, Ikuta e Nascimento (2005) demonstram algumas adaptações e compensações em 

instrumentos musicais tradicionais para proporcionar a execução por indivíduos portadores de 

deficiências, por exemplo, um teclado musical com teclas maiores para que usuário possa usar os 

punhos quando há dificuldades em usar os dedos. Nesse contexto, o uso da tecnologia assistiva e do 

computador pode auxiliar nas técnicas adaptativas.  

Um trabalho unindo acessibilidade, inclusão, música e técnicas computacionais é descrito por 

Corrêa et al. (2008). Os autores demonstram um jogo musical chamado GenVirtual para reabilitação de 

indivíduos com necessidades especiais, no qual é possível seguir uma sequência de cores e sons 

emitidos a partir de objetos virtuais projetados no mundo real. O projeto faz uso de um computador, 

uma câmera e algumas cartões. Por meio da realidade aumentada, o computador reconhece os cartões e 

cria objetos no mundo virtual. O indivíduo pode fazer a obstrução do cartão com a mão, ou até mesmo 

o pé, dependo da sua deficiência física. Através da imagem da câmera é identificado o cartão obstruído 

e executa-se um som relativo ao mesmo. Vale ressaltar que o musicoterapeuta pode fazer todo o 

planejamento de sequências e sons do sistema, além da posição dos cartões para explorar o movimento 

motor do paciente. 

O conceito de música ubíqua, também conhecido como UbiMus (Ubiquitous Music), pode ser 

definido como o resultado da conjunção de sistemas musicais, sejam eles fixos ou móveis, voltados a 

dispositivos tecnológicos para geração de sons (KELLER et al., 2009). O trabalho, anteriormente 

citado, descreve que o objetivo é permitir que qualquer pessoa, até mesmo as leigas, possa utilizar 
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sistemas musicais de forma criativa, com ênfase em qualidade sonora e na naturalidade das interfaces. 

Exemplos de UbiMus utilizando dispositivos móveis do cotidiano, como smarphones e tablets, para gerar 

sons são apresentados por Keller et al. (2011), Lazzarini et al. (2014a) e Pimenta et al. (2014). Outra 

afirmação descrita por Fornari (2014) relata que as interfaces gestuais são ferramentas essenciais nas 

performances de UbiMus. Com base nas afirmativas, utilizar dispositivos tecnológicos para captação 

dos movimentos dos olhos, juntamente com o mapeamento da informação para gerar sons, se encaixa 

no contexto de música ubíqua. Assim, a técnica de eye tracking pode servir de interface para trabalhos de 

UbiMus, como por exemplo no controle de instrumentos musicais robóticos, apresentados por 

Camporez et al. (2016), e também no comando de interfaces computacionais apresentadas por 

Lazzarini et al. (2014b). 

O presente artigo descreve uma interface, denominada Olhar Musical, para controle musical por 

intermédio do movimento dos olhos, com objetivo de promover acessibilidade e inclusão de pessoas 

com deficiência motora, além da possibilidade de proporcionar performances de UbiMus. Vale ressaltar 

que atualmente a interface encontra-se em fase de desenvolvimento e experimentação. Na Seção 1 são 

apresentados alguns trabalhos que envolvem música e movimento dos olhos. A Seção 2 apresenta a 

descrição do desenvolvimento da interface computacional do trabalho, além de técnicas para 

classificação de amostras de áudio. Por fim, na Seção 3 são descritos as conclusões e os futuros 

trabalhos. 

 

1. TRABALHOS RELACIONADOS COM USO DE EYE TRACKING 

 

O sistema EyeMusic (HORNOF; SATO, 2004) utiliza um eye tracker comercial, onde as 

coordenadas, referentes ao ponto de foco do usuário, são enviadas para a linguagem de programação 

MAX/MSP para geração de sons. O usuário controla o cursor, representado por um ponto branco, que 

mostra o local em que está focando. Com as coordenadas x e y do cursor o sistema cria um sintetizador 

granular de acordo com o ponto. 

O Oculog é um sistema de baixo custo utilizando a técnica de eye tracking (KIM; SCHIEMER; 

NARUSHIMA, 2007). Os dados do rastreamento ocular do usuário são incorporados à linguagem de 

programação sônica Pure Data para interação das sequências. O campo de visão do sistema é dividido 

em quatro quadrantes, onde cada quadrante é um gerador de tom em tempo real e cada gerador é 

controlado por uma sequência cíclica. As coordenadas horizontais e verticais geradas pela 

movimentação dos olhos são mapeadas em tom (pitch) e intensidade (velocity), respectivamente. Onde 

para o eixo horizontal, olhando para a extremidade mais à esquerda produz o pitch com valor 0 e mais à 

direita com o valor 127. Para o eixo vertical, olhando para baixo produz a velocity com o valor 0 e para 
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cima com o valor 127.   

Também utilizando eye tracking, tem-se o EyeHarp (VAMVAKOUSIS; RAMIREZ, 2012), um 

projeto com código aberto de interface musical controlada pelo movimento dos olhos. O projeto é 

dividido em três camadas básicas: (a) the pEYE menu, (b) the Step Sequencer e (c) the Arpeggiator. As 

interfaces (b) e (c) são utilizadas para construção rítmica e harmônica em segundo plano, já a (a) é usada 

na construção melódica. A interface pEYE menu apresenta grandes botões posicionados de modo a 

formar um círculo, no qual representam notas em uma escala diatônica. O tamanho dos botões tem a 

finalidade de evitar possíveis interferências devido a imprecisão do sistema de eye tracking. Algumas 

características foram implementadas para aprimorar a usabilidade, por exemplo, um cursor 

identificando o ponto de foco em tempo real e os pequenos pontos brancos que ajudam o usuário a 

concentrar sua visão em um local exato, além de também ajudar identificar a existência de diferentes 

tarefas.  

Apesar do EyeHarp não ser projetado especificamente para pessoas com deficiências, os autores 

demonstram alguns testes para reabilitação de pessoas portadoras de paralisia cerebral e aponta indícios 

de que o trabalho pode, não apenas aumentar a qualidade de vida desses indivíduos, como também 

ajudar no processo de reabilitação. 

Em relação aos trabalhos supracitados, a interface em questão visa avançar em estudos no 

controle, também por meio do movimento dos olhos, de softwares para produção musical já existente 

no mercado. Esses softwares possuem várias ferramentas homologadas e testadas, além de pessoas 

capacitadas para seu uso, o que, de certa forma, pode proporcionar a exclusão da necessidade de 

aprendizado sobre alguns aspectos de configuração da execução sonora utilizado na interface. 

 

2. A INTERFACE COMPUTACIONAL OLHAR MUSICAL 

 

Este projeto é implementado utilizando a técnica de eye tracking, pois a mesma tem se mostrado 

eficaz na inclusão de pessoas com deficiências e também na construção de interfaces para o campo 

musical. A Figura 1 ilustra a descrição da interface em linhas gerais, onde as setas indicam o fluxo de 

dados. O projeto se divide em três peças chaves: o dispositivo (Eye Tracker) comercial para rastreamento 

ocular, Tobii EyeX6; a interface gráfica, desenvolvida com a plataforma para desenvolvimento de jogos 

Unity7 e o software para produção musical Ableton Live8.  

O dispositivo de rastreamento de íris envia as coordenadas do ponto em que o usuário está 

                                                
6 TOBII AB. Tobii EyeX. Disponível em: <https://tobiigaming.com/product/tobii-eyex/>. Acesso em: 12 jun. 2018. 
7 UNITY. Unity - Game Engine. Disponível em: <www.unity3d.com>. Acesso em: 12 jun. 2018. 
8 ABLETON. Ableton Live 10 - Ableton. Disponível em: <https://www.ableton.com/en/live/>. Acesso em: 12 jun. 2018. 
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focando, na tela do computador, para interface computacional, que verifica se o ponto condiz com 

algum elemento de ação da cena, e, se for o caso, envia uma mensagem de controle para o Ableton 

Live. A mensagem segue o protocolo MIDI (Musical Instrument Digital Interface) (MOOG, 1986). 

 

 
Fig. 1 – Descrição geral da interface. 

 

2.1. A INTERFACE GRÁFICA 

 

A Figura 2 mostra a principal interface gráfica do projeto. No centro tem-se uma matriz, 

representada por 3 linhas e 3 colunas, onde cada célula contém um determinado evento musical 

previamente configurado. Os botões play e pause são utilizados para iniciar ou parar um determinado 

evento musical, respectivamente. A combinação da escolha de uma célula da matriz com um dos botões 

representa uma ação sobre o evento musical da célula. Porém, no lado esquerdo da Figura 2 esses 

botões têm como objetivo executar o evento fora da performance, para que o usuário possa ter 

conhecimento prévio do mesmo, executando em um canal de saída de áudio específico para tal fim. No 

lado direito, os botões têm ação direta na performance. Além desses, tem-se o botão pause all, que tem 

função de interromper todos os áudios, e o botão de configuração no canto inferior esquerdo (Seção 

2.3). O usuário pode selecionar com o movimento dos olhos qualquer elemento da cena, exceto o de 

configuração, para isso basta focar em um elemento e piscar os olhos. 

Królak e Strumiłło (2012) descrevem uma interface para humano-computador baseado na visão, 

onde detecta o piscar dos olhos e, a partir de então, realiza determinadas ações. Os autores relatam que 

o tempo médio para piscar de forma involuntário está em torno de 100 milissegundos. Além disso, o 

piscar dos olhos de forma voluntária é mostrado com um tempo superior a 250 milissegundos, assim o 

tempo de mínimo e máximo considerado para representar uma ação na interface é de 250 e 2000 

milissegundos, respectivamente. Para o trabalho em questão, utilizou-se as mesmas durações, mínima e 

máxima, para definir uma ação de piscar os olhos voluntariamente. Vale ressaltar que o ponto branco, 

no centro de cada elemento, tem finalidade de auxiliar o usuário a focar sua visão no momento da 

escolha.  
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Fig. 2 – Interface gráfica principal. 

 

2.2. CONEXÃO COM O ABLETON LIVE 

 

O software Ableton Live vem sendo amplamente utilizado para estudos musicais em todo o 

mundo (HANTRAKUL; KACZMAREK, 2014; MARTIN et al., 2012; ROBERTSON; PLUMBLEY, 

2007), sua vasta gama de ferramentas tem chamado atenção e se mostrou muito útil no contexto desse 

trabalho. Assim, toda saída sonora é executada a partir do Live, a Figura Fig. 3 mostra um exemplo de 

conexão da matriz com o software. Através das setas pode-se notar que cada célula está ligada com um 

elemento Audio Track para a performance. Cada elemento, de 1 a 6, possui uma amostra (sample) 

configurada previamente para ser executada. Cada célula da matriz, ao ser selecionada em conjunto com 

o botão play ou pause, envia uma mensagem MIDI ao Live que está mapeada em um Audio track de 

modo a permitir seu controle, podendo parar ou executar o mesmo. 

 Vale ressaltar que diferentes elementos Audio Track executam as amostras de modo a sobrepor os 

áudios, já as amostras dentro de um mesmo Audio Track são executadas de forma excludente, ou seja, 

interrompe-se a execução da amostra atual para iniciar a próxima, proporcionando a não sobreposição. 

O Audio Track 7 (Figura 3) é utilizado para ouvir o áudio fora da performance principal, cada célula 

também é ligada a uma amostra dentro do mesmo e todo controle é feito por mensagens MIDI, 

utilizando os botões play e pause mostrados no lado esquerdo da Figura 2. 

A conexão não se limita apenas ao que foi apresentado na Figura 3, apesar de ter sido tomada 

como pioneira nos primórdios do desenvolvimento, essa ligação fornece a possibilidade da execução 

dos áudios de forma mútua (com sobreposição de sons), o que pode ser prejudicial em determinados 

momentos de uma performance. Com base nessa afirmação, a conexão com Live pode ser configurada 

de modo a evitar a execução mútua de todas, ou certas, amostras de áudio. A Figura 4 mostra uma 

forma de ligação onde nenhuma amostra de áudio é executada em simultâneo, devido a essência 

comportamental do Audio Track. Pode-se perceber que a Figura 3 e Figura 4 demonstram os extremos 

entre os tipos de execução, mas as conexões não se limitam apenas a esses exemplos, assim, uma forma 

híbrida pode ser configurada para uma melhor adequação a performance. A configuração do 
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mapeamento das mensagens MIDI (ligação das células e o Live) e escolha dos áudios ficam a cargo do 

responsável (pessoa capacitada para tal planejamento), que pode adotar uma proposta que mais lhe for 

conveniente. 

 

 
Fig. 3 – Conexão entre a interface e o Live com possibilidade de execução mútua. 

 

 
Fig. 4 – Conexão entre a interface e o Live para execução excludente. 

 

2.3. CONFIGURAÇÃO DOS CAMINHOS 

 

Para a inclusão de pessoas leigas no campo musical, a interface mostra sugestões para a escolha 

da próxima célula, ou seja, quando o botão play é acionado, os potenciais caminhos são mostrados. Um 

esquema de seis cores (número máximo de possibilidades de escolha) foi determinado. Quanto mais 

escuro for o azul da célula, mais potencialmente adequada é a escolha. Além das cores, é possível 
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desabilitar uma célula, a mesma aparece translúcida. A Figura 5 exemplifica um possível cenário que 

possui desde uma célula desabilitada (primeira célula) até a escolha com maior potencial (última célula). 

 

 
Fig. 5 – Exemplo de uma cena da interface com os possíveis caminhos. 

 

Para melhor exemplificar a Figura 5, podemos utilizar um grafo (Figura 6) que mostra os 

possíveis caminhos e seus respectivos pesos, ou seja, quanto maior o peso mais potencial tem a escolha. 

Esta configuração foi obtida a partir da escolha da célula A, nota-se que não há caminhos de A para A 

o que é representado na Figura 5 como uma célula inativa. 

 

 
Fig. 6 – Exemplo do grafo dos caminhos. Cada letra representa um elemento que controla uma amostra de áudio e o valor 

numérico de transição descreve a potencialidade de migração de uma amostra para outra. 

 

Para a configuração dos possíveis caminhos foi desenvolvida uma outra interface (Figura 7), onde 

existe uma outra matriz de configuração para cada célula e o conteúdo das posições da pequena matriz 

é o peso do caminho. Assim, após a escolha de uma célula, o programa executa a matriz de 

configuração para mostrar as próximas escolhas possíveis. O grafo da Figura 6 é representado na 

primeira matriz da Figura 7. Essa configuração pode ser feita de forma manual por uma pessoa 

capacitada para a tal função, assim como a escolha das amostras de áudio que executam no Ableton 

Live. 
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Fig. 7 – Configuração dos caminhos. Interface para definição dos pesos de transição entre as células que representam as 

amostras de áudio. 

 

Para melhor exemplificar os caminhos como um todo, a Figura 8 ilustra a relação entre todas as 

células, mostrando todos os caminhos e seus pesos de ponderação. Já a Figura 9 mostra como o grafo 

foi configurado. 

 

 
Fig. 8 – Exemplo dos caminhos. Cada valor de transição representa a potencialidade da transição de uma amostra para outra 

e cada letra representa uma célula que controla uma amostra de áudio. 

 

 
Fig. 9 – Configuração dos pesos para os caminhos. Interface para organização dos pesos de transição entre as amostras de 

áudio. 



CAMPOREZ, Higor Araújo Fim; FRIZERA NETO, Anselmo; COSTALONGA, Leandro Lesqueves; ROCHA, Helder Roberto de Oliveira. Interface 
Computacional para Controle Musical Utilizando os Movimentos dos Olhos. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-17 

 
 
 
 

 11 

2.4. AUTOMATIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DOS CAMINHOS 

 

Music Information Retrieval (MIR) é uma área de pesquisa interdisciplinar que engloba ciência da 

computação e recuperação de informação, musicologia e teoria musical, engenharia de áudio e 

processamento digital de sinais, além de outras áreas. Seu objetivo é desenvolver modos de gerenciar 

coleções de material musical para preservação, acesso, pesquisa e outros (FUTRELLE; DOWNIE, 

2003). Assim, o auxílio de métodos computacionais para classificação das amostras de áudios e 

avaliação dos pesos, utilizados nos caminhos entre as células, é de extrema importância para este 

trabalho. Algumas propostas, ainda em desenvolvimento, são descritas a seguir. Os estudos, totalmente 

empíricos e experimentais, buscam similaridade, no domínio da frequência, entre amostras de áudio. 

Para tal fim, estuda-se a aplicabilidade da técnica de agrupamento K-means (JAIN, 2010) e da 

Transformada Rápida de Fourier (FFT - Fast Fourier Transforms) (COOLEY; LEWIS; WELCH, 1969). 

Por intermédio da técnica FFT pode-se converter um sinal discreto no domínio temporal para o da 

frequência, e, assim, obter o seu espectro de potência, onde pode-se analisar a amplitude para certas 

frequências. A fórmula para cálculo da FFT segue o seguinte formato: 

 

X(j) = !A(n)WN
jn

N-1

n=0

 

 

Onde WN= e
2πi
N , o termo A(n) representa o sinal no domínio do tempo, X(j) o sinal resultante no 

domínio da frequência com j = {0,	1, …,	N-1} e N que corresponde o número de amostra do sinal A. 

 

2.4.1. CONFIGURAÇÃO DE PESOS POR MEIO DA DISTÂNCIA EUCLIDIANA 

 

A distância euclidiana é o caminho mais curto entre dois pontos (ANTON; RORRES, 2013), 

para exemplificar, o cálculo da distância entre os pontos P = (p1, p2, … , pn) e Q = (q, q2, …, qn), em 

um espaço com dimensão n, temos a seguinte fórmula: 

 

dP,Q = %(p1- q1)2+ (p2- q2)2+…+ (pn- qn)2 

 

Assim, após aplicar a FFT para as amostras de áudio obtém-se vetores no domínio da frequência, 

similares aos pontos Q e P supracitados. Com as informações de cada amostra no domínio da 
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frequência, e considerando cada valor discreto de frequência como uma dimensão, pode-se encontrar a 

distância entre cada uma e usá-la para ponderar os pesos da matriz de caminhos, ou seja, quanto menor 

a distância entre duas amostras, maior é o peso para a transição entre elas. Nesse caso, a menor 

distância euclidiana significa que são próximas no contexto da frequência, demonstrando, assim, um 

possível potencial de combinação entre elas. Essa possibilidade de combinação é transmitida ao usuário 

por intermédio dos pesos dos caminhos entres as células. 

 

2.4.2. CONFIGURAÇÃO POR MEIO DE AGRUPAMENTO 

 

A criação de um cenário para interface requer seis amostras de áudio (uma para cada célula). 

Assim, quando a escolha se dá por entre uma extensa lista de opções, pode-se aplicar uma técnica de 

agrupamento para facilitar a seleção. A técnica chamada K-means, em conjunto com a FFT, está sendo 

estudada para esse trabalho. Essa técnica tem objetivo de diminuir o erro quadrático nos grupos, onde 

o erro pode ser calculado através da seguinte fórmula (JAIN, 2010): 

 

J(C) = !!&xi - µk&
2

xi∈ck

K

k=1

 

 

Onde X = {x1,	x2, …,	xm} é um conjunto com m pontos de dimensão d para serem agrupados 

em K grupos, no qual C = {c1, c2, …,	cK} representa os grupos, além de µK ser o valor médio do grupo 

cK. Os três principais passos do algoritmo são: 1) selecionar uma partição com K grupos; 2) gerar nova 

partição, atribuindo cada ponto ao grupo com centro (µK) mais próximo ao mesmo; 3) calcular novo 

centro do grupo e 4) repete-se 2) e 3) até que os grupos se estabilizem.  

Após a formação dos grupos, pelo algoritmo, pode-se escolher amostras de um determinado 

agrupamento, uma vez que as mesmas possuem certa similaridade na frequência. Com a escolha das 

amostras, os pesos podem ser determinados pela distância euclidiana, entre cada uma delas, ou de 

forma aleatória devido à similaridade entre elas. Vale salientar que o usuário tem livre arbítrio para 

utilização do método de classificação, com ou sem as distâncias euclidianas, para todas ou apenas 

algumas amostras. Além, é claro, de ter a possibilidade de não optar por nenhum método e configurar 

tudo de forma manual. 

Como objetivo de estudo experimental, em um contexto fora da aplicação na interface, foi 

aplicado o algoritmo de agrupamento K-means, de modo a formar seis grupos, em segmentos (cortes 

sequenciais de 0,5 segundos cada) de algumas músicas. Para cada música, após a sua segmentação, foi 
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aplicado a FFT em cada segmento e, com os cortes no domínio da frequência, aplicou-se o algoritmo 

para formação dos seis grupos. Os cortes de cada agrupamento foram novamente concatenados para 

constituir um único áudio por grupo, respeitando sua sequência na música original. Com os resultados é 

possível observar uma certa linearidade em alguns pontos, ou seja, a música se reagrupou como a 

original. Os resultados, experimentais, são mostrados em: soundcloud.com/fftmeans/sets. 

 

2.4.3. TESTES EXPERIMENTAIS PARA CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA 

 

Observando as amostras de áudio formada pelo exemplo experimental supracitado, a 

descontinuidade mais perceptível se dá quando a música contém a voz do artista, para tentar contornar 

tal situação, optou-se por executar teste em músicas instrumentais. Nestes testes, também 

experimentais, todos os áudios utilizados foram gerados de forma aleatória por intermédio da 

ferramenta WolframTones9, que possibilita a criação de pequenas amostras musicais de acordo com 

parâmetros configuráveis como: estilo, escala, instrumentos, tempo e etc. Vale ressaltar que o único 

parâmetro fixo utilizado foi o de estilo, para aos testes decidiu-se utilizar estilo o Jazz. Assim, foram 

geradas 5 amostras. 

A segmentação das amostras segue basicamente o que foi descrito na subseção 2.4.2, porém o 

tempo de corte foi determinado como sendo 5 segundos, para que o usuário tenha tempo hábil para 

escolher a próxima célula antes que a anterior termine sua execução. Assim, as amostras geradas pelos 

WolframTones foram segmentadas sequencialmente em cortes de 5 segundos, os cortes foram 

convertidos para o domínio da frequência e por fim foram classificados de modo a formar seis grupos. 

Após o corte das amostras e formação dos clusters, escolheu-se dois cortes pertencentes a um 

mesmo agrupamento e dois de agrupamentos diferentes para verificar a existência da similaridade e não 

similaridade. A Figura 10 mostra os sinais dos cortes de mesmo grupo, onde os gráficos a esquerda 

representam um corte e a direita o outro, e pode-se notar uma certa semelhança nos gráficos de 

frequência. Já a Figura 11 demonstra os sinais dos cortes pertencentes a grupos diferentes e pode-se 

observar certa disparidade entre os espectros de potência.  

 

                                                
9 WOLFRAM. WolframTones. Disponível em: <http://tones.wolfram.com>. Acesso em: 18 ago. 2018. 
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Fig. 10 – Análise de amostras pertencentes ao mesmo cluster.  

 

 
Fig. 11 – Análise de amostras contida em clusters diferentes. 

 

O resultado para os testes com as amostras sobre o estilo musical Jazz pode ser encontrado em: 

(OLHAR MUSICAL, 2018a, 2018b). Vale ressaltar que foram utilizados cortes pertencentes a um 

mesmo cluster, porém no primeiro teste utilizou-se os pesos dos caminhos definidos de forma aleatória 

e, no segundo, os pesos definidos de forma proporcional à distância euclidiana entre os cortes, vale 

salientar que a conexão com o Live foi configurada da mesma maneira apresentada na Figura 4. 

Além desses, outros exemplos são apresentados em: (OLHAR MUSICAL, 2018c, 2018d). Porém, 

nesses casos, as amostras foram escolhidas diretamente, ou seja, não houve processo de agrupamento e 

a ligação com o Live utilizada foi a demonstrada na Figura 3, porém sem sugestões de caminhos (forma 

livre).  
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3. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

O presente artigo apresentou uma interface para controle musical, pelo movimento dos olhos, 

com objetivo de promover a inclusão de pessoas no campo da música, e, ao mesmo tempo, uma 

proposta para incluir usuários com baixo conhecimento musical. Além da possibilidade de 

performances de UbiMus. Demonstrações da interface podem ser visualizadas em: (OLHAR 

MUSICAL, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d). 

O dispositivo de rastreamento ocular (Tobii EyeX) se mostrou bastante usual no contexto de 

controlar interface computacional para proporcionar o fazer musical, o fato de poder tomar decisões 

apenas com os movimentos dos olhos o torna extremamente acessível a pessoas com deficiência 

motora. A migração da execução do som para Ableton Live propiciou uma ampla gama de 

possibilidades sonoras, pois o mesmo permite aplicar diversas técnicas já desenvolvidas e homologadas, 

além de ser bastante utilizado por pessoas envolvidas com música, ou seja, existem vários indivíduos 

capacitados para o seu uso. 

Os gráficos apresentados na Seção 3 mostram certo potencial na utilização do método de 

agrupamento K-means por similaridade em frequência. Para o agrupamento com as amostras de Jazz, 

geradas automaticamente, foi notado que a maioria dos cortes que continham um cluster eram 

provenientes de uma mesma amostra, que confirma a similaridade. Porém, vale ressaltar, que esse 

estudo tem objetivo de experimentação sonora e auxílio na configuração automática de caminhos da 

interface.  

Com o apoio do Grupo de EXperimentação Sonora (GEXS) e do Núcleo Espírito-Santense de 

Computação Musical (NESCoM), formado por pesquisadores e alunos da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), os trabalhos futuros implicam no estudo de incorporar mais opções de controle 

na interface, montar vários cenários base com diferentes estilos musicais para disponibilizar ao usuário 

e o estudo de técnicas automatizadas para criar esses cenários. Além disso, aplicação de testes em 

pessoas com baixa mobilidade, visando buscar melhorias na plataforma e aprovação das mesmas, para 

que com a aceitação possa ser disponibilizado o código fonte, de forma gratuita, a toda comunidade. 

Outra perspectiva de futuro é trabalhar em conjunto com musicoterapeutas para utilizar a ferramenta 

em suas terapias. 
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Resumo: Neste ensaio focamos as formas-pensamento que embasam o conceito de Gelassenheit 

(HEIDEGGER, 1966) nas práticas criativas fundamentadas na cognição ecológica. Heidegger5 
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categoriza as formas-pensamento em dois casos: o pensamento calculista e o pensamento meditativo. 

No primeiro a tecnologia é usada como um fetiche. No segundo o pensamento humano procura 

transcender suas limitações através da incorporação de eventos imprevistos. Descrevemos e discutimos 

projetos artísticos multimodais recentes, em particular, as peças Markarian 335 e Lyapunov Time. Com 

base nas anotações de Heidegger, sugerimos contribuições para a incorporação dos instrumentos 

acústicos nas práticas cognitivo-ecológicas, utilizando o inexpressável para provocar desafios aos 

processos de estruturação musical. 

 

Palavras-chave: Gelassenheit, Heidegger, Cognição Ecológica, Práticas Criativas Cognitivo-

Ecológicas.  

 

Abstract: This essay targets the usage of Gelassenheit factors (HEIDEGGER, 1966) as creative 

strategies in ecologically grounded creative practice. Heidegger proposes two methodological paths: one 

involves the adoption of calculus-based thought-forms, the other engages in meditative thought. The 

first path entails the use of technology as a fetiche. The second one embraces the incorporation of the 

unpredictable as a strategy for aesthetic decision making. We document and discuss two recent artistic 

projects, the works Markarian 335 and Lyapunov Time. Taking as a point of departure Heidegger´s 

annotations, we suggest the use of the unfathomable as a way to approach ecologically grounded 

strategies employing acoustic-instrumental sources for creative ends.  

 

Keywords: Gelassenheit, Heidegger, Ecological Cognition, Ecologically Grounded Creative Practice. 

 

* * * 

 

 ampliação do acesso às ferramentas tecnológicas tem impactos positivos e negativos no 

fazer artístico. O desenvolvimento tecnológico traz inúmeras possibilidades de geração, 

produção e compartilhamento de recursos. Porém, por vezes as possibilidades criativas são 

limitadas e os resultados acabam sendo banalizados (EAGLETON et al., 2008). O processo de design 

pode determinar quem e como se faz música, em alguns casos eliminando os aspectos complexos da 

manipulação do material sonoro e até mesmo cerceando as maneiras de pensar as práticas criativas. 

Deixando de lado o proselitismo de marcas ou de empresas tecnológicas, mesmo no caso do software 

livre tende-se a trabalhar com ferramentas que restringem as possibilidades criativas ao incorporar sua 

assinatura estética no conteúdo sonoro. No presente trabalho abordamos essa problemática desde a 
                                                                                                                                                            
visão místico-teológica ou sua simpatia pelo regime Nazi (cf. WHEELER, 2017). 

A 
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perspectiva ecológica (BURTNER, 2005; DI SCIPIO, 2008; KELLER, 2000). Em particular, focamos 

no vínculo entre a criatividade computacional e a utilização de recursos sonoros instrumentais dentro 

das práticas ecológicas. 

 

1. Introdução 

 

A pesquisa em música ubíqua (ubimus) fornece alternativas teóricas e metodológicas às propostas 

centradas exclusivamente nos conceitos e na adaptação tecnológica dos instrumentos acústicos. Tem 

destaque as aplicações no campo educacional, abrangendo tanto atividades voltadas para a educação 

formal (KELLER; LIMA, 2018; LIMA et al., 2018) quanto o desenvolvimento de estratégias de suporte 

para atividades musicais nos espaços informais (FERREIRA et al., 2015; KELLER; LIMA 2016). Os 

resultados da pesquisa ubimus apontam caminhos para superar os empecilhos na transferência de 

conhecimentos em atividades que envolvem participantes sem treinamento musical. Outro enfoque que 

vem recebendo atenção renovada na pesquisa ubimus visa o aproveitamento e a implementação de 

infraestrutura tecnológica fora dos espaços tradicionais para o fazer musical (PIMENTA et al., 2012; 

SCHIAVONI et al., 2018). Entre as novas aplicações dessa estratégia, podem ser mencionados os 

trabalhos que utilizam métodos DIY6 para desenvolver mecanismos de controle e de processamento de 

áudio que previamente só ficavam acessíveis dentro do âmbito do estúdio (LAZZARINI et al., 2015). 

Recentemente, também houve avanços na incorporação da Internet das Coisas7 nas atividades musicais 

(KELLER; LAZZARINI, 2017). Essa frente de trabalho demanda novas estratégias de interação e abre 

alternativas para a incorporação dos ambientes domésticos no fazer musical. Por último, um enfoque 

ubimus que pode contribuir no fazer artístico envolve a aplicação dos conceitos e dos métodos 

embasados nas perspectivas da cognição ecológica (GIBSON, 1979; HUTCHINS, 2010; VARELA, 

1992). Essa perspectiva abrange a implementação de obras envolvendo a participação ativa da audiência 

(BASANTA, 2010; KELLER; CAPASSO, 2006), a utilização criativa de recursos locais através do 

suporte tecnológico (BURTNER, 2005; GOMES et al., 2014), sem excluir a utilização de fontes 

sonoras instrumentais (ALIEL et al., 2015; CONNORS, 2015; NANCE, 2007). No entanto, existe um 

campo de aplicação - na fronteira entre as práticas improvisatórias e os métodos fundamentados em 

ecologia - que ainda apresenta desafios conceituais e procedimentais. Esse campo foi recentemente 

definido como a prática comprovisatória vinculada à cognição ecológica8 (ALIEL, 2017; ALIEL et al., 

                                                
6 DIY: do-it-yourself ou faça-você-mesmo. 
7 Internet of Things (IoT), por extensão Internet of Musical Things (IoMusT). 
8 Comprovisação é um termo ainda em processo de definição que envolve composição e improvisação sonora em modo 
misto. Entende-se que os métodos têm relações não hierárquicas, embora alguns pesquisadores utilizem técnicas 
composicionais determinísticas enquanto que outros adotam estratégias improvisatórias. Para informações mais específicas, 
consulte (ALIEL, 2017). 
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2015). Iniciamos a exposição discutindo as limitações do paradigma acústico-instrumental, uma 

perspectiva que apesar de ser amplamente divulgada no campo da interação musical vem mostrando 

limitações quando o foco é o fomento à criatividade. Sugerimos como alternativa a adoção de métodos 

embasados no enfoque ecológico, introduzindo os conceitos formulados por Heidegger que têm 

relevância para as práticas musicais ubíquas. Em particular, focamos o desenvolvimento de estratégias 

na interseção entre a improvisação e a composição, exemplificadas nos procedimentos utilizados nas 

obras Markarian 335 e Lyapunov Time. 

 

2. Limitações do paradigma acústico-instrumental 

 

Etimologicamente, o termo paradigma tem origem no grego paradeigma que significa modelo ou 

padrão, correspondendo a algo que vai servir como exemplo a ser seguido em diversas situações. As 

normas sociais, orientadoras de um grupo, estabelecem limites e determinam como cada indivíduo deve 

agir dentro desses limites. Frequentemente, paradigmas são estabelecidos como dogmas que podem ser 

transmitidos por motivos políticos ou em alguns casos são utilizados nas interações humanas para 

aumentar a coesão social. No caso específico do paradigma acústico-instrumental - cf. discussões 

críticas em Bown et al. (2009), Keller (2000), Keller et al. (2014) e Lima et al. (2018)9 - trata-se de um 

conceito normativo que tem impacto nas práticas criativas musicais, provavelmente oriundo do século 

XIX dos países centrais da Europa e Norte América. Esse processo normativo tem base na invenção 

do gênio (cf. revisão crítica em WEISBERG, 1993) e nos conceitos da prática performática centrada 

nos instrumentos acústicos (WESSEL; WRIGHT, 2002). Segundo essa visão, através da genialidade ou 

de habilidades incomuns (com destaque para o virtuosismo), alguns indivíduos teriam a capacidade de 

atingir objetivos musicais que estão fora do alcance da maioria. Desta feita, estabelece-se uma agenda 

centrada nos objetivos da prática instrumental, relegando a um segundo plano as manifestações 

culturais que não encaixam nesse tipo de prática (cf. discussões críticas em BOWN et al., 2009; 

KELLER et al., 2014). Essa conceituação induz, pelo menos em grande parte dos indivíduos, a 

concepção de que o fazer musical é limitado a poucos, aqueles que teriam em normativo, o talento. A 

ênfase é, portanto, centrada não no desenvolvimento da criatividade ou mesmo na socialização da 

prática criativa, mas na predisposição para um paradigma, isto é, um modelo geral de pressupostos e 

codificações que devem ser seguidos para a formação musical ou criativa em ambos os processos. 

Segundo Wishart (2009), o uso da tecnologia tornou-se essencial para a procura de produtos 

criativos puramente sonoros, fomentando uma visão da música voltada para o fenômeno acusmático. 

                                                
9 As limitações educacionais desse enfoque são discutidas em Lima et al. (2018). Aqui tratamos somente das implicações 
para as práticas artísticas. 
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Entretanto, a construção de ferramentas centradas nos modelos instrumentais tende a reduzir as 

estratégias de interação baseadas na exploração do potencial sonoro, limitando as possibilidades de ação 

a interfaces que emulam instrumentos acústicos. Também limita o aproveitamento dos recursos 

materiais locais nas decisões estéticas, induzindo a produção de conteúdos desvinculados do contexto 

social local. A ênfase é dada ao software, ao sistema e à máquina materializados no instrumento (cf. o 

foco exagerado nos instrumentos e na auto expressão dos tópicos da conferência New Instruments for 

Musical Expression). O instrumento musical digital torna-se um novo fetiche. Os recursos tecnológicos 

servem de acessórios para velhas práticas acústico-instrumentais voltadas exclusivamente para as 

possibilidades sonoras dos instrumentos. Nessa mesma linha de raciocínio, pode-se argumentar que o 

"software amigável" - voltado para indivíduos sem conhecimentos técnico-musicais (como os DJs, por 

exemplo) - não contribui para o avanço das práticas criativas. A trivialização das ferramentas 

impulsiona a uniformização do material sonoro (TRUAX, 2015), limita as possibilidades criativas dos 

agentes e tende a produzir resultados musicais alinhados aos padrões comerciais, eliminando as 

características culturais locais. 

 

2. Práticas criativas cognitivo-ecológicas 

 

No final do milênio, surge uma metodologia que descreve as ações criativas como subprodutos 

de ciclos de ação-percepção, a ecocomposição (KELLER, 2000). Nas práticas criativas 

ecocomposicionais, a atividade criativa é concebida a partir da interação entre agentes e objetos 

(BURTNER, 2005; KELLER; CAPASSO, 2006). A criatividade não é atribuída exclusivamente a 

fatores individuais ou pessoais. Portanto os resultados criativos não são pensados como produtos de 

um "gênio" isolado. Na visão ecológica, a prática criativa tem tanto uma dimensão social quanto uma 

dimensão material (KELLER et al., 2011). Portanto, a troca de conhecimentos através da interação 

social é um fator importante na preparação dos processos e dos produtos criativos. 

Concomitantemente, o contexto no qual acontece a atividade criativa pode fomentar ou limitar os tipos 

de resultados (KELLER et al., 2013; PINHEIRO DA SILVA et al., 2013), dando destaque para a 

função do suporte material nas decisões criativas. Os enfoques situados-corporizados enfatizam o 

caráter fluido da criatividade, impulsionando o desenvolvimento de novas estratégias de suporte 

tecnológico. Nance (2007: 15) cita a obra touch'n'go (KELLER, 1999) na qual “pela primeira vez os 

conceitos ecológicos foram empregados para compor uma obra musical (com suporte computacional). 

A abordagem é construir modelos composicionais que utilizam o tempo segmentado a partir de 

eventos [...], constituindo um sistema que é reconfigurado sempre que encontra novas informações". A 

prática ecocomposicional explora formas de orientar as decisões criativas (e de se guiar) pelos 

resultados de fenômenos emergentes, dando ênfase para os aspectos multimodais do fazer musical. 
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“Esses processos podem ser executados na modalidade sonora, porém sempre são afetados, aberta ou 

veladamente, por informações não sonoras, incluindo as qualidades semânticas, espectro-morfológicas, 

visuais ou cinestésicas [da prática musical]" (NANCE, 2007: 16). A partir dessas propostas, a 

exploração dos recursos multimodais vem recebendo atenção crescente nas práticas ecocomposicionais, 

incluindo elementos escultóricos (CAPASSO et al., 2014), audiovisuais (CONNORS, 2015) e literários 

(ALIEL et al., 2015). 

Nas práticas ecocomposicionais são explorados os recursos ambientais (BURTNER, 2005), 

incorporando o lugar como fator criativo, com destaque para a interação com o ambiente como eixo 

central do processo composicional. Além do fator lugar, concebem-se estratégias de interação social 

entre os artistas e a audiência. Desta maneira, propõe-se uma organização aberta do material musical 

para transformar músicos (NANCE, 2007) e público (KELLER; CAPASSO, 2006) em participantes 

ativos do processo criativo. Ao trazer o ambiente e a audiência para o centro das experiências estéticas 

questiona-se a divisão de funções alinhada com a atividade musical profissional e com a tradição do 

palco italiano, divisão que é fortemente enfatizada no enfoque acústico-instrumental (WESSEL; 

WRIGHT, 2002). A participação na atividade criativa não demanda conhecimentos específicos do 

domínio musical. Porém, surge a necessidade da procura de métodos para lidar com os recursos 

materiais locais e com o fomento à participação ativa do público nas experiências estéticas. Barrett 

(2000), Opie e Brown (2006) e Harris (2007) propõem técnicas de extração de dados para lidar com a 

complexidade dos recursos locais em atividades musicais. Burtner (2005) explora o uso de técnicas de 

síntese em ambientes abertos como fonte de recursos criativos, propondo o conceito de sócio-síntese. 

Di Scipio (2008) foca nas propriedades acústicas do ambiente como um recurso a ser incorporado nos 

sistemas síncronos de composição. Nance (2007) propõe o uso de partituras sonoras para aumentar a 

flexibilidade na utilização das fontes sonoras instrumentais. Basanta (2010) aplica estratégias ecológicas 

com o intuito de aumentar a participação da audiência nas suas instalações artísticas. Todas essas 

iniciativas contribuem para a consolidação dos métodos atualmente agrupados como práticas criativas 

fundamentadas na cognição ecológica, denominadas práticas criativas cognitivo-ecológicas ou 

ecocognitivas (KELLER et al., 2014; KELLER; LAZZARINI, 2017). 

No cerne das propostas ecocomposicionais temos: (1) a interação social como eixo dos processos 

criativos (BASANTA, 2010; KELLER; CAPASSO, 2006), (2) a utilização dos ambientes cotidianos 

como âmbito ideal para a prática artística (KELLER et al., 2013), e (3) o incentivo à atividade 

exploratória através do uso de recursos locais (BURTNER, 2005) e do suporte tecnológico (ALIEL et 

al., 2015; KELLER et al., 2014; OPIE; BROWN, 2006). Nance (2018) mostra a aplicabilidade do 

enfoque ecocomposicional para viabilizar a participação assíncrona de compositores e intérpretes. A 

ampliação das práticas criativas ecocognitivas fomenta a incorporação dos instrumentos acústicos, 

gerando novos desafios conceituais e técnicos (CONNORS, 2015). Em particular, a improvisação 
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instrumental é um âmbito que até recentemente não foi suficientemente abordado desde a perspectiva 

ecológica. 

 

3. Gelassenheit 

 

Na tentativa de explorar alternativas ao paradigma acústico-instrumental, trazemos o conceito 

Gelassenheit para o campo das práticas musicais criativas. Gelassenheit é um termo cunhado por 

Heidegger (1966). Sua tradução literal ao português seria algo como serenidade10. Heidegger sugere que 

Gelassenheit é um estágio a ser alcançado através de uma abertura a novas formas de pensamento. 

Nessa esteira, o autor propõe duas formas de pensamento: 1. O pensamento calculista, que fomenta o 

desenvolvimento de um "método científico-artístico" com o objetivo de medir, coletar dados e 

reproduzir resultados. Segundo Heidegger, a utilização das novas tecnologias está centrada no 

pensamento calculista. 2. O pensamento meditativo, as práticas artísticas tendem a ficar abertas a ações 

imprevisíveis, adaptando e modificando suas estratégias a partir da auto-reflexão (DONALD, 2006). 

Em vez de pensar singularmente sobre o produto, como na forma-pensamento calculista, a questão da 

forma meditativa é cercada por uma experiência única e concentrada. É diante da experiência que as 

disparidades, tanto técnicas quanto as de conhecimento são reduzidas, permitindo uma maior 

socialização da prática artística. Nessa abordagem, são as adaptabilidades que fornecem produtos, mas 

estas vêm da abertura do agente aos momentos de imprevisibilidade e como reagem a estes novos 

conteúdos. Quando lidamos com esse conceito que vai além da essência do pensamento calculista, 

tentamos encontrar momentos singulares no processo criativo em que o controle é eliminado ou 

reduzido, possibilitando condições imprevisíveis. 

A etimologia do termo paradoxo tem por base a palavra latina paradoxum, também encontrada em 

textos em grego como paradoxon. A palavra é composta do prefixo para-, que quer dizer "contrário à", 

"alterado" ou "oposto de", conjugada com o sufixo nominal doxa, que significa opinião. Nas práticas 

criativas, os paradoxos envolvem simulacros onde a mudança de paradigma visa a adaptação a novas 

condições ambientais, fomentando oportunidades para a reacomodação dos comportamentos e dos 

materiais. Portanto, o objetivo não é aumentar o domínio técnico ou metodológico para garantir a 

repetição exata do que foi planejado (como acontece no virtuosismo instrumental). É razoável esperar 

que a cada passo na direção de complexidade gerenciada pelo controle calculista, menor será o número 

                                                
10 Adotamos o substantivo equivalente a entidade para introduzir a ideia de Gelassenheit como agente capaz de provocar 
mudanças nos processos criativos. Mas segundo o texto em alemão, o conceito está vinculado a um "estado de experiência 
sem preconceitos.” O conceito é ambíguo, já que a palavra se refere a diversas maneiras de pensar e agir. A tradução ajuda 
na compreensão do problema, mas ao mesmo tempo prejudica a honestidade científica já que estamos adaptando um 
conceito de um campo (filosofia) para outro (prática artística). A tradução literal não reflete a profundidade do conceito e 
não parece haver sinônimos em outros idiomas. 
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de indivíduos capazes de executar ou de se relacionar de forma criativa com os conteúdos criados. 

Quanto mais controle o artista tiver, os resultados criativos ficarão mais próximos do seu universo 

conceitual (FERRAZ; KELLER, 2014). Isso significa que se o artista foi treinado nas relações acústico-

instrumentais, ele priorizará estratégias dentro desse paradigma. 

Como alternativa ao pensamento calculista, propomos adotar a via do pensamento meditativo de 

Heidegger visando gerar paradoxos que coloquem o processo de tomada de decisões fora do paradigma 

acústico-instrumental. A introdução da falta de controle atua como o ímpeto para chegar a resultados 

inesperados para o artista, quem deve adaptar seu comportamento aos novos contextos. Com a 

ausência de controle, o artista tem espaço para introduzir concepções divergentes dos resultados 

esperados dentro da sua bagagem de conhecimentos preexistentes. 

De acordo com Koutsomichalis (2011), a aplicação do conceito Gelassenheit no campo musical 

trata da capacidade de descrever a qualidade particular de uma massa sonora. 

 
Gelassenheit em sua terminologia heideggeriana original representa o espírito particular de 
"deixar ser", que nos permite experimentar as coisas de um modo não representacional, 
valorizando a incerteza e o mistério. Aqui, o termo é usado para descrever a qualidade da 
música para inserir a consciência em sua materialidade. Não existe uma regra prática sobre 
como alcançar isso em termos práticos, pois depende do conjunto específico de condições; [...] 
Portanto, a capacidade de decifrar um conglomerado de sons e de ouvir o seu potencial 
[criativo] é crucial (KOUTSOMICHALIS, 2011). 

 

Apesar de que reconhecemos que Koutsomichalis aborda assuntos complexos, difíceis de definir 

ou de expor, não concordamos com sua visão técnica do conceito. Segundo ele, Gelassenheit é um 

recurso composicional e não uma estratégia conceitual. A redução da complexidade da proposta de 

Heidegger parece desnecessária. As formas-pensamento Gelassenheiten, voltadas para o pensamento 

meditativo, fornecem uma interpretação da invenção artística que não está necessariamente vinculada 

aos procedimentos analíticos ou ao conhecimento explícito (GRANT, 2007). A partir da reflexão sobre 

o pensamento calculista como gerador de recursos embasados no conhecimento explícito e do 

pensamento meditativo como estratégia procedimental que utiliza elementos do conhecimento tácito, 

surge a possibilidade de incorporar Gelassenheiten nas práticas criativas cognitivo-ecológicas. 

A questão proposta é como os artistas podem explorar os recursos materiais fomentando 

estratégias lúdicas para a descoberta de materiais artísticos significativos. A pergunta é complexa porque 

empurra as práticas criativas para fora da tradição do pensamento acústico-instrumental. As relações de 

associação entre instrumentos acústicos e estruturas musicais torna a experiência mais familiar para os 

músicos-instrumentistas. Mesmo no caso dos instrumentos implementados em dispositivos portáteis, 

frequentemente o design de interação tenta reproduzir as características dos instrumentos acústicos, 

emulando o teclado do piano, as cordas do violão ou os componentes da bateria. Um exemplo atual de 

aplicação do paradigma acústico-instrumental são as “orquestras de laptops” ou de dispositivos 
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portáteis (TRUEMAN et al., 2007). Elas adotam a divisão de funções que caracteriza os grupos 

instrumentais acústicos, atribuindo uma fonte sonora para cada intérprete, priorizando a participação 

síncrona e em muitos casos adotando o suporte típico da prática instrumental sustentado na notação 

tradicional. Schiavoni et al. (2018) citam uma frase de Trueman comparando a orquestra de 

instrumentos acústicos com a orquestra de laptops e sustentando que “mesmo sendo um tanto quanto 

diferente, seu objetivo [da orquestra de laptops] não se difere em nada de uma orquestra tradicional no 

que tange à capacidade musical”. Além da transcrição literal das formas de interação dos instrumentos 

acústicos, as orquestras reproduzem a disposição do palco italiano, enfatizando a separação entre 

participantes criativos (os músicos) e a audiência passiva (cf. Princeton Laptop Orchestra ou Stanford 

Laptop Orchestra, entre os múltiplos grupos que reproduzem o mesmo modelo). Quando Schiavoni et 

alii sugerem que “a orquestra digital é uma metáfora [transdisciplinar] de integração artística por meio 

da tecnologia”, precisamos analisar com cuidado quais são os aspectos transdisciplinares. Neste caso, a 

tecnologia - em contraste com outras propostas como, por exemplo, os ecossistemas musicais ubíquos 

(LAZZARINI et al., 2015) - serve de acessório a um sistema social hierárquico preexistente. Também 

temos que discordar quando afirmam que “[a orquestra de laptops] não se propõe a apropriação dos 

ritos e [da] organização [da orquestra instrumental] mas pretende possibilitar a criação de música 

colaborativa, cotidiana (KELLER, 2018) que proporciona aos ouvintes [a] atuação direta no processo 

de criação”. É verdade que a pesquisa ubimus vem impulsionando o desenvolvimento e a exploração 

das manifestações da criatividade cotidiana. Por sinal, o conceito de criatividade musical cotidiana 

forma parte das contribuições dessa pesquisa (PINHEIRO DA SILVA et al., 2013). Mas como encaixa 

“a orquestra” no contexto das atividades musicais realizadas por leigos ou no desenvolvimento de 

suporte para músicos fora do palco? As interfaces “orquestrais” são planejadas para instrumentistas, 

não para participantes casuais ou amadores. Toda a estrutura de suporte da “orquestra” - como afirma 

Trueman - usa os padrões adotados pelos músicos profissionais. Portanto, não é por acaso que a 

maioria dos grupos que seguem esse modelo priorizem apresentações nos âmbitos tradicionais do fazer 

musical profissional. Incorporar esse formato ao contexto das práticas musicais ubíquas demandaria 

mudanças conceituais radicais que talvez eliminem a mesma ideia de “orquestra”. 

Por outra parte, nos procedimentos dos compositores de paisagens sonoras, adotam-se processos 

de gravação e de manipulação dos sons em tempo diferido (no âmbito do estúdio), ou seja, o objetivo é 

transformar um ecossistema complexo em algo “controlável” (SCHAFER, 1977; WESTERKAMP, 

2002). Aparentemente, tanto Schafer quanto Westerkamp entendem que o processo artístico deve ser 

controlado e deve estar diretamente vinculado aos critérios de escuta que o compositor considera 

criativos (WESTERKAMP, 2002). Obviamente, as tomadas de decisões visando a gravação dos 

materiais sonoros envolvem aspectos imprevisíveis. Entretanto, o material não desejado no produto 

criativo pode ser removido ou transformado. Um exemplo é a peça eletroacústica Kits Beach Soundwalk 
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(WESTERKAMP, 1989). A construção desta peça é claramente calculista: os sons naturais foram 

escolhidos para criar uma “trilha sonora” que acompanha o texto. O processo criativo aplicado foi 

planejado para obter um resultado sonoro alinhado com as frases ditas durante a peça, não permitindo 

conteúdos divergentes ou incongruentes com o texto elaborado e lido pela compositora.  

Em oposição a esse enfoque, no campo da arte gerativa os recursos podem ser obtidos a partir de 

um conjunto de regras ou de restrições específicas, porém evitando os processos determinísticos. 

Boden e Edmonds (2009) fornecem uma ilustração via conceitos de programação. Quando um 

programa é escrito passo a passo (processo determinístico), o programador instrui o computador a 

"fazer A", então "fazer B", então sob certas condições "fazer C", caso contrário, "fazer D" e assim por 

diante. Na abordagem passo-a-passo, o programador direciona explicitamente as ações do computador, 

adotando uma forma-pensamento calculista. Ou seja, as consequências das ações do algoritmo têm 

relação direta com os efeitos produzidos. Alternativamente, quando os programadores escrevem 

algoritmos por restrições11 (constraints), por exemplo, eles dizem ao computador que "Z sempre deve ser 

maior que Y" ou que "X nunca deve ser igual a W". Desta forma, o sistema computacional participa na 

tomada de decisões. Na abordagem baseada em restrições (analogamente à forma-pensamento 

meditativo), os resultados das ações computacionais não são predeterminados. Existe um fator de 

aleatoriedade no conteúdo gerado12. 

Resumindo, propomos a adoção do conceito Gelassenheit dentro do campo das práticas criativas 

cognitivo-ecológicas alinhadas com as propostas da pesquisa ubimus. Esse conceito envolve diversos 

componentes que podem ser pensados como fatores vinculados às práticas criativas, abrangendo 

cognição, materialidade, organização social e o uso de recursos computacionais. Um componente trata 

dos recursos cognitivos envolvidos na atividade criativa e foi introduzido por Heidegger como sendo 

vinculado ao pensamento meditativo. Em termos atuais pode ser entendido como a redução dos 

processos conscientes e intencionais durante a tomada de decisões estéticas. Essa estratégia também 

implica o fomento à incorporação do conhecimento tácito durante o processo criativo, enfatizando a 

importância do suporte à transferência de conhecimentos que não dependem da verbalização ou da 

formalização (KELLER; BROWN, 2017). 

                                                
11 O termo é oriundo da matemática, os algoritmos de ordem restrita (em alguns contextos chamada otimização por 
restrição) é o processo de otimização de uma "função objetivo" em relação a algumas variáveis na presença de restrições 
sobre essas variáveis. A função objetivo é uma função de custo ou função de energia, que deve ser minimizada, ou uma 
função de recompensa ou função de utilidade, que deve ser maximizada. As restrições podem ser restrições rígidas, que 
estabelecem condições para as variáveis que devem ser satisfeitas, ou restrições brandas, que possuem alguns valores de 
variáveis que são penalizados na função objetivo se, e com base na extensão em que, as condições nas variáveis não estão 
satisfeitos. 
12 A proporção de indeterminismo está diretamente ligada à escolha humana. No entanto, seja com mais ou menos restrição, 
o resultado do controle será variável e dependerá das decisões efetuadas pela máquina. 
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Outro aspecto de destaque no conceito Gelassenheit é a materialidade (KOUTSOMICHALIS, 

2011). Essa tem sido uma preocupação recorrente das práticas cognitivo-ecológicas, abrangendo tanto a 

utilização intensiva de recursos materiais locais (BURTNER, 2005) quanto à aplicação do conceito de 

nicho ecológico dentro das práticas criativas musicais (KELLER, 2012). Nesse contexto, a 

incorporação de pistas acústicas locais fornece a base do desenvolvimento da metáfora da marcação 

temporal (BARREIRO; TRALDI, 2018; KELLER et al., 2010; KELLER; LIMA, 2018) sublinhando a 

relação estreita entre os métodos ubimus e as práticas ecocognitivas. 

Outro componente de destaque a ser considerado na proposta Gelassenheit é o impacto das 

formas de organização social das práticas artísticas. A questão foi levantada por diversos autores. Por 

exemplo, Lewis (2000) menciona a ausência de relações hierárquicas nas práticas improvisatórias 

inspiradas no enfoque afrológico13 (em oposição ao cânone Europeu). EMMERSON (2001) aponta o 

formato da instalação como manifestação artística que permite a interação social sem a imposição 

temporal e espacial do palco italiano. As orquestras reproduzem as práticas instrumentais estabelecidas 

já que estão baseadas em relações hierárquicas que separam compositores de intérpretes, músicos de 

audiência e o uso de espaços artísticos dos ambientes cotidianos (cf. análise crítica de SMALL, 1986). 

Se as propostas ubimus podem servir para o avanço dos conceitos musicais em sintonia com os 

avanços tecnológicos, é necessário se desfazer do lastro do paradigma acústico-instrumental. Como 

mostram os diversos projetos embasados no enfoque ecológico, isso não implica na exclusão dos 

instrumentos acústicos como ferramentas musicais ou como recursos sonoros (ALIEL et al., 2015; 

CONNORS, 2015; NANCE, 2007). As práticas comprovisatórias podem fornecer um caminho para 

integrar as propostas não hierárquicas da ecocomposição com estratégias de transferência de 

conhecimento que contemplem as necessidades dos músicos profissionais (ALIEL et al., 2017). Nas 

propostas comprovisacionais são utilizados conceitos baseados em diretrizes e contingências (ALIEL, 

2017). Ao introduzir algoritmos estocásticos, simulam-se fatores ambientais ou sociais. As estratégias 

comprovisacionais podem aplicar o enfoque Gelassenheit, permitindo uma maior proximidade entre os 

processos de tomada de decisões estéticas e os comportamentos dos ecossistemas biológicos. 

Por último, podemos apontar a aplicação de estratégias computacionais para ampliar o leque de 

opções disponíveis durante o processo de escolhas estéticas que serão discutidas mais adiante. Esse 

aspecto foi explorado e discutido em detalhe por pensadores de diversos campos, incluindo as áreas de 

inteligência artificial (SIMON, 1996) e de computação musical (XENAKIS, 1971/1992). A 

contribuição do presente trabalho é a integração das estratégias algorítmicas como atividade epistêmica, 

isto é, de exploração e geração de novos recursos materiais com o objetivo de aumentar a base de 

                                                
13 Afrological: conceito cunhado por Lewis para indicar a adoção de estratégias musicais vinculadas às tradições da diáspora 
Africana. 
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conhecimento para fomentar mudanças adaptativas no comportamento criativo. Essa proposta se 

alinha com o desenvolvimento de ecologias comportamentais (KELLER; LAZZARINI, 2017) e é um 

campo que ainda precisa de um longo trabalho de experimentação e de coleta de dados para atingir 

maturidade. 

 

5. Markarian 335 

 

Markarian 335 é uma peça para contrabaixo acústico e eletrônica. A peça é inspirada na descoberta pela 

NASA de um objeto desconhecido que foi fotografado se distanciando do buraco negro Markarian 335. 

Esse objeto ainda não foi catalogado e os estudos ainda não sabem informar o que é. A teoria geral da 

relatividade implica que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de um buraco negro. No entanto, o 

evento ocorrido em Markarian 335 estabeleceu novas condições, ainda inexplicáveis. Usamos essa 

premissa como inspiração artística. Metaforicamente, o contrabaixo acústico tenta "escapar" da massa 

sonora gerada pela máquina. No entanto, a massa sonora é controlada (em geral) pelas ações no próprio 

contrabaixo. Nesta luta entre massas sonoras acústicas e eletrônicas, encontramos uma 

retroalimentação de gestos e sons que fomentam a imersão sonora. A peça é uma comprovisação 

(composição + improvisação), pois combina material composto que deve ser seguido tanto pelo 

intérprete quanto pela máquina (algoritmos determinísticos - no modo restrito) com inserções 

improvisadas pelo contrabaixista. 

 
Fig. 1. Fluxograma do sistema complexo de Markarian 335, indicando tanto os processos de captação, processamento de 
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dados de controle e geração sonora.  

 

Suporte para processos comprovisatórios. O sistema foi desenvolvido em Pure Data (PD - PUCKETTE, 

1996) e utiliza algoritmos estocásticos com parâmetros probabilísticos de segunda ordem - baseados em 

cadeias de Markov - como em Analogique A e B do compositor Xenakis (1971/1992). A captura visual 

é dividida em três eixos, sendo x (horizontal), y (vertical) e z (proximidade à webcam). Cada eixo gera 

uma saída de dados variando de 0,1 a 1. Esses dados são codificados como mensagens MIDI. Nós 

usamos principalmente os objetos [pix_video] e [pix_data] da biblioteca GEM do PD. Um procedimento 

estocástico acrescenta variações correspondentes aos eixos (x, y, z), e esses dados são utilizados para 

controlar duração, intensidade e altura. Aplicamos mínimas e máximas para manter esses parâmetros 

dentro do protocolo MIDI. No entanto, não existe uma relação linear entre os três eixos, ou seja, cada 

um opera independentemente. 

Utilizamos procedimentos estocásticos para criar variações no comportamento do sistema. Para 

determinar qual será o eixo do gerador de som, implementamos um mecanismo de probabilidade (via 

cadeias de Markov), que também é afetado por outro sistema probabilístico capaz de alterar os 

resultados para evitar a previsibilidade. Como há três eixos, dividimos a possibilidade de que cada eixo 

produza uma fonte sonora singular. A peça começa com uma probabilidade de 33% para cada eixo a 

ser executado. Uma segunda cadeia de Markov é introduzida, também com probabilidade de 33%. Por 

exemplo, essa segunda cadeia de Markov permite uma variação do eixo x, variando de 0,1% a 33%. Um 

processo semelhante ocorre com os outros eixos. Finalmente, os gestos do músico geram dados que 

são formatados para o padrão do protocolo MIDI (ver figura 1).  

 

Procedimentos. A construção formal de Markarian 335 apresenta subdivisões de aproximadamente 30 a 60 

segundos. Os recursos são partituras gráficas, improvisação livre, trilhas eletroacústicas e 

processamento sonoro em tempo real. Uma webcam é acoplada ao contrabaixo para capturar a maioria 

dos gestos do artista. Ao longo da performance, há uma projeção de vídeo em tempo real baseada na 

captura da webcam, promovendo uma maior imersão do público nos aspectos interativos da peça. O 

procedimento estocástico (via restrições) parte do princípio da máquina integrando o controle (não 

intencional) do resultado sonoro do intérprete. Ao envolver a webcam, o artista pode produzir sons 

além daqueles produzidos pelo contrabaixo. No entanto, embora o intérprete seja a fonte de ativação 

do novo material, ele não saberá que tipo de material, qual o seu significado ou, em alguns casos, se 

realmente ocorre. Neste contexto, a maior relação visual por parte do público é a projeção proveniente 

da webcam, acoplada na parte superior do contrabaixo. A relação perceptiva da visão é complementada 

por outra perspectiva, mais próxima das cordas do contrabaixo e das mãos do intérprete. Essa captura 

de vídeo é sujeita a processamento, como blur ou delay, tornando a perspectiva do público mais difusa.  
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Em um pensamento calculista, o ideal seria começar com a parametrização mais exata possível 

para que o intérprete tivesse total controle visual e gestual dos resultados, transformando a ferramenta 

em uma extensão do contrabaixo (cf. visão acústico-instrumental). Embora isso ocorra em alguns 

momentos da performance, priorizamos uma conceituação de forma-pensamento meditativa aplicada 

ao campo tecnológico. Aceitamos a imperfeição da captura da webcam como um fator do simulacro 

Gelassenheit. Ou seja, a irregularidade de cálculo da máquina é geradora de material imprevisível. 

Existem duas maneiras de limitar a variabilidade dos resultados: 1) O controlador da eletrônica pode 

escolher quais timbres usar, mas sem determinar a altura ou a amplitude; 2) O controle de amplitude 

permite reduzir a disparidade entre as amostras de áudio e o som do instrumento acústico. Mesmo que 

existam essas opções de controle, sua execução só acontece após a ação, portanto o controle da 

eletrônica também depende dos resultados sonoros, e não pode ser planejado. 

 

Resultados. Realizamos sessões informais com músicos acostumados a práticas de improvisação e 

familiarizados com o repertório musical contemporâneo. Algumas estratégias foram aplicadas para 

obter um maior controle na produção sonora. Observamos que os músicos começam traçando 

"instintivamente" o cronograma temporal de mudanças nas probabilidades da cadeia de Markov. Isso 

envolve a aprendizagem da variação do período de tempo determinado pelo sistema para gerar uma 

nova probabilidade. Os músicos esperam esse momento para iniciar novas tentativas de descoberta ou 

de adaptação. Tendo em vista esses resultados, implementamos outro algoritmo para fornecer variações 

temporais das cadeias de Markov, impedindo um período regular que possa ser previsto pelos 

intérpretes. Contudo, os resultados sonoros derivados da primeira estratégia mostraram maior 

potencial, portanto decidimos voltar ao sistema inicial. 

Outra estratégia desenvolvida pelos músicos envolveu a percepção de que os gestos menores nos 

eixos x, y, z produzem um maior controle dos resultados. Ao invés de usar gestos manuais para causar 

modificações sonoras, os músicos passaram a movimentar o corpo do instrumento. Como a webcam 

fica acoplada ao instrumento, os movimentos do contrabaixo tornam-se mais detalhados, gerando 

gestos mais precisos. 

Podemos interpretar essas estratégias como comportamentos adaptados ao ecossistema (cf. 

ecologias comportamentais em KELLER; LAZZARINI, 2017a). Acreditamos que essas estratégias 

surgiram porque os músicos estavam abertos ao inesperado (Gelassenheit). Ao identificar "falhas" na 

imprevisibilidade, alguns materiais tornaram-se previsíveis e controláveis. Neste caso, não se trata de 

desenvolver técnicas estendidas para o instrumento, já que as ações no instrumento não são 

necessariamente compatíveis com a exploração de novos resultados sonoros e em muitos casos 

funcionam a partir de métodos que permitem a reprodução de resultados anteriores. Sem os recursos 

estocásticos, o intérprete pode simplesmente escolher gestos relevantes predeterminados e executá-los 
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quando acha necessário. Nossa proposta, parte do pressuposto de que ao minimizar esse tipo de 

planejamento, amplia-se a abertura para as respostas estocásticas da máquina e do ambiente. Desta 

forma é implementado um simulacro tecnológico dos fatores Gelassenheiten. 

 

 
Fig. 2. Performance de Markarian 335. A projeção mostra o vídeo obtido com a câmera montada no braço do contrabaixo. 

5. Lyapunov Time 

 

Lyapunov Time (LYT) é uma comprovisação para quatro clarinetes e eletrônica ao vivo realizada no II 

Painel de Som - Criação e Interpretação da Música Contemporânea. A peça foi apresentada no dia 5 de 

dezembro de 2016 no Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP e foi 

reproduzida em formato acusmático no SIMA 2017 (Simpósio Internacional de Música da Amazônia, 

Macapá, AP). 

A peça propõe uma interlocução entre os instrumentos acústicos e a estrutura sonora digital em 

um ambiente multimodal, usando como ponto de partida uma metáfora baseada nas ideias de 

Aleksandr Mikhailovich Lyapunov. Lyapunov foi um renomado matemático russo que trabalhou no 

desenvolvimento da teoria dos sistemas dinâmicos, trazendo diversas contribuições à física e à 

matemática dentro do campo da teoria da probabilidade. Como inspiração, utilizamos seu trabalho 

sobre a periodicidade dentro de um sistema dinâmico que muda do estado de ordem para um estado 

caótico. 

Desde a perspectiva ecológica, entendemos a comprovisação como um sistema dinâmico que tem 

regras e eventos contingentes (ALIEL et al., 2015). Portanto, inicialmente é definido um plano de 
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diretrizes (aplicando o pensamento calculista - ver seção 3). Usamos um plano de contingência 

(pensamento meditativo) para fornecer variações comportamentais e materiais, visando obter eventos 

imprevisíveis. As contingências podem ser descritas como a fragmentação da ordem do sistema. De 

forma simplificada, os planos de diretrizes representam as regras estabelecidas (durante o planejamento 

da composição) que regem o sistema dinâmico (durante a performance) e o plano de contingência (ou 

improvisatório) inclui ações imprevisíveis capazes de mudar o comportamento do sistema. 

 

Procedimentos via Forma-Pensamento Calculista e Meditativo 

 

Vamos dividir a descrição de métodos e materiais propondo planos de atuação que orientam a 

construção das ferramentas comprovisacionais, abrangendo tanto os recursos acústicos quanto os 

eletrônicos. Nesta abordagem, podemos citar os trabalhos do Backhouse (2011), e de Melo e Keller 

(2013) que incorporam o uso de ferramentas de design visual para manipular fotografias ou modelos 

tridimensionais de objetos materiais. Os gráficos disponíveis neste tipo de material podem ser usados 

para representar e determinar parâmetros musicais. Na obra Chi-Ca-Go para voz e trilha eletroacústica, 

Backhouse (2011) usa figuras de um grupo de edifícios da cidade de Chicago como matéria-prima para 

o trabalho composicional. Essas figuras são fragmentadas em elementos gráficos que posteriormente 

são colocados dentro de sistemas de referência para extrair parâmetros musicais. Na obra Tocaflor, Melo 

e Keller (2013) utilizam um banco de materiais fotográficos domésticos para selecionar uma foto que é 

utilizada como base de toda a estrutura da obra. O projeto serve para exemplificar os métodos 

aplicados na marcação de processual gráfica (MELO; KELLER, 2013). Através de técnicas de filtragem 

de cores, os autores utilizam as formas de flores (rosas e amarelas) para determinar alturas microtonais 

e durações aproximadas. As imagens foram montadas numa sequência em vídeo e um tracker (linha de 

referência temporal) foi adicionado para guiar os músicos na interpretação das durações. A execução 

consistiu na leitura à primeira vista feita por um clarinetista e um violinista durante o Simpósio 

Internacional de Música na Amazônia (2013). 

 

Suporte para processos comprovisatórios em LYT: Para a construção do conteúdo acústico, concebemos um 

sistema dinâmico que evolui para um sistema caótico. Desta forma, escolhemos como “narrativa” os 

eventos observados em um pêndulo composto. No caso do pêndulo composto (um pêndulo que tem 

um eixo em sua metade), ao liberar a energia potencial no pêndulo inicia o movimento regular do arco. 

Em um determinado momento, o movimento regular deixa de existir gerando movimentos irregulares.. 

O período temporal entre os movimentos periódicos e os movimentos irregulares é definido como o 

"tempo de Lyapunov". 
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Fig. 3. Pêndulo de dois eixos em estado inicial de movimento.14 

 

Na comprovisação LYT utilizamos as imagens do movimento do pêndulo para determinar as 

alturas (transcritas para a partitura). Por exemplo, ao iniciar os movimentos, o pêndulo tem um 

comportamento linear e regular. Escolhemos a base do movimento (a parte "inferior" do movimento 

do pêndulo) como ponto de partida para a elaboração da peça. 

 
Fig. 4. Pêndulo de dois eixos em estado avançado de movimento. Podemos ver todas as reminiscências dos movimentos 

anteriores, criando um sistema complexo.  

 

Em LYT, as "memórias gráficas" do movimento pendular nos propõem uma organização linear 

dos eventos, permitindo singularidades para gerar variações sonoras. Para manter um fluxo contínuo, as 

páginas da partitura de LYT foram dispostas numa sequência em vídeo. Cada página muda 

automaticamente. Há uma defasagem entre o som acústico e o som eletrônico, gerenciada pelo tempo 

de mudança de página contida no vídeo. Por exemplo, quando os agentes passam para a página dois do 

vídeo, a captação sonora processada é iniciada, criando uma variação entre o que está sendo ouvido em 

tempo real e o que foi captado anteriormente. O vídeo gera uma narrativa linear de eventos (dividida 

em seções pelas mudanças de página). Não mostraremos todas as páginas contidas no vídeo, porque é 
                                                
14 As figuras fazem parte de um vídeo que pode ser acessado em: https://www.youtube.com/watch?v=ae5XJ4F7MAc  
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desnecessário para o foco do presente artigo. Algumas páginas selecionadas exemplificam o processo 

composicional via a forma-pensamento meditativo, que orienta a construção da obra. 
 

 
Fig. 5. Página I de LYT, originada a partir dos movimentos do pêndulo. 

 

Na página I de LYT, os quatro instrumentistas começam juntos, mas cada instrumentista propõe 

seu tempo, que deve variar entre 50 e 75 BPM. Os quatro clarinetes iniciam com a execução de uma 

altura aproximada ao Lá 3. Em analogia aos movimentos iniciais do pêndulo (que parecem iguais mas 

que têm variações), é pedido para evitar o uníssono. Usamos trinados para enfatizar essas pequenas 

variações de frequências. Ao chegar ao ritornelo, cada instrumentista tem a opção de mudar ou manter o 

andamento. 

Escolhemos quatro clarinetes por causa de sua variedade de técnicas estendidas e similaridade 

timbrística. O uso de instrumentos com timbre semelhante propõe variações dentro da similaridade. 

Embora exista uma regra que guia a forma macro da peça, esta regra abrange variações de 

comportamento por parte dos performers. Os instrumentos produzem frases semelhantes mas seu 

conteúdo timbrístico é sempre variável. Essas variações formam parte do contexto Gelassenheit. Os 

conteúdos são oriundos de uma altura comum (lá 3), entretanto, as escolhas de timbre e as variações 

causadas pelo trinado possibilitam uma maior liberdade de interpretação. Adoptamos o mesmo 

procedimento nas práticas eletrônicas. A construção algorítmica de LYT segue o mesmo princípio de 

aplicação de restrições (constraints). Segundo o pensamento algorítmico de Boden e Edmonds (2009), as 

regras abertas permitem que existam variações que não dependem da intencionalidade humana, 

fomentando comportamentos mais complexos. O algoritmo da parte eletrônica aplica um sistema 

randômico de seleção de canais. Ou seja, embora a máquina não faça escolhas baseadas em processos 

cognitivos, ela usa procedimentos probabilísticos para gerar variações de escolha. 
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Fig. 7. Página IV de LYT 

 

Na versão para quarteto temos cinco canais de captação. Há uma captação geral de ambiência da 

sonoridade dos clarinetes e outra captação para cada um deles. Cada canal é processado de forma 

independente (aplicando síntese granular, compressão, delay, reverb, pitch shifting e filtragem). A 

partitura tem como premissa que a cada nova página, a notação propõe novos comportamentos 

sonoros. Na bula, indica-se a mudança de pauta no momento em que os intérpretes achem necessário, 

permitindo uma maior liberdade. Para cada nova execução os caminhos podem ser completamente 

diferentes. Nesse sentido, o que está escrito na partitura permite uma forma-pensamento calculista que 

demanda o conhecimento prévio do material que será executado. Mas as decisões em tempo real 

possibilitam um pensamento meditativo, aberto às entidades Gelassenheiten.  

 

Resultados: Lyapunov Time é uma peça multimodal, com os materiais sonoros eletrônicos e acústicos 

associados a um conteúdo visual ligado aos procedimentos de Lyapunov. O conteúdo visual é gerado a 

partir de tintas de várias cores que são pingadas na água. O alinhamento com a teoria de Lyapunov 

reside no sentido de que, ao cair na água, a tinta tem uma estrutura coesa, que depois de alguns 

segundos se dissolve de forma imprevisível. Esta escolha fornece um conteúdo poético (forma de 

pensamento meditativo) que contrasta com o experimento do pêndulo (forma de pensamento 

calculista). 
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Fig. 8. Conteúdo visual de LYT 

 

O formato multimodal permite várias possibilidades de interação. O material eletrônico faz 

referência ao material acústico, mas os procedimentos algorítmicos (como sugerido por Boden e 

Edmonds, 2009) permitem que os timbres e as sonoridades do material eletrônico sejam variáveis. Os 

múltiplos caminhos oferecidos pela partitura oferecem escolhas variadas, abrangendo resultados 

sonoros simples e complexos. Há uma tendência geral a utilizar caminhos mais simples ou com menos 

riqueza timbrística, entretanto, ao compreender como o sistema funciona, o comportamento dos 

participantes pode mudar fomentando uma maior complexidade nos resultados e o uso intenso dos 

recursos sonoros (incluindo o uso de técnicas estendidas instrumentais, de movimentação corporal e de 

incorporação de recursos do ambiente local). 

Possivelmente, estas escolhas partem da tentativa de escapar do paradigma acústico-instrumental, 

via improvisação. Nesse sentido, podemos dizer que o termo improvisação está sendo usado como uma 

forma de abordar os processos musicais, mas de uma maneira mais refinada, o que se pretende fazer é a 

adaptação do intérprete a eventos inesperados ou inconsistentes ao sistema. Ao produzir um estágio de 

adaptação às variações do sistema, oferecemos ao intérprete a oportunidade de se justapor aos 

problemas que se manifestam, o que pode não estar necessariamente relacionado às técnicas 

desenvolvidas durante os estudos tradicionais ou parte da formação do músico. Desta forma, via 

"improvisação adaptada", o intérprete é instado a repensar a interação com seus instrumentos em 

tempo real, investigando proposições além do paradigma técnico preestabelecido (via simulacro 

Gelassenheit). Obviamente, essas adaptações podem produzir técnicas estendidas que foram exploradas 
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em outras vertentes composicionais, mas elas não são necessariamente parte do conhecimento prévio 

do intérprete. 

Como não há regras que determinem se B vem depois de A ou se A ou B podem ser escolhidos 

livremente, os agentes tendem a se deixar guiar pelo momento, aproveitando o potencial Gelassenheit. 

Como os materiais dispostos na partitura não são rígidos, existe uma abertura para as decisões de cada 

agente, para cada execução da obra (cf. as propostas de sustentabilidade criativa em KELLER, 2000; 

KELLER; TRUAX, 1998). Sendo que os materiais acústicos são variáveis e que os materiais eletrônicos 

são organizados a partir das fontes acústicas, também é possível obter resultados semelhantes ao 

produzidos em iterações anteriores. Entretanto, devido às “escolhas” algorítmicas, abre-se um novo 

leque de possibilidades sonoras, gerando um sistema de retroalimentação que em alguns casos pode 

apresentar formas de auto-organização. 

 
Fig. 9. Exemplo de performance em LYT 

 

Conclusões 

 

Nas últimas décadas, as práticas musicais embasadas em tecnologia têm utilizado o controle para 

estabilizar sistemas musicais visando que a música seja projetada e reproduzida nos moldes calculistas. 

Esse enfoque tem priorizado a construção de instrumentos eletrônicos, envolvendo o uso de sistemas 

fixos de temperamento, a aplicação de sistemas periódicos de organização temporal e a adoção de 

sistemas hierárquicos de organização das atividades musicais (por exemplo, na aplicação do formato de 

orquestra no uso de dispositivos tecnológicos). Porém, cabe a pergunta: se houvesse abordagens e 

técnicas associadas aos pensamentos meditativos de culturas diversas, não ficaríamos mais atentos ao 

inesperado, ao mistério? 

Como forma de responder parcialmente a essa pergunta, neste trabalho delineamos o conceito de 
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Gelassenheit dentro do contexto das práticas cognitivo-ecológicas em música ubíqua. Para tornar 

tangível a discussão teórica descrevemos um projeto musical que aplica esse conceito como eixo dos 

procedimentos criativos, Markarian 335. Argumentamos que a presente proposta ajuda a aproximar os 

métodos voltados para a criatividade computacional (BODEN, 1992; MCCORMACK; D´INVERNO, 

2012) das práticas musicais ubíquas. Discutimos a fundamentação filosófica da proposta, partindo da 

formulação inicial de Heidegger (1966) da oposição entre pensamento calculista e pensamento 

meditativo. Essa perspectiva serve de base para modelos socioecológicos aplicáveis no fazer artístico, 

com possíveis ramificações para o campo educacional (BARANAUSKAS, 2017). Em particular, 

abordamos as implicações da proposta na interface entre as práticas cognitivo-ecológicas e a 

improvisação. Descrevemos estratégias comprovisacionais que utilizam mecanismos Gelassenheiten 

para aproximar os processos de tomada de decisões estéticas dos comportamentos de ecossistemas 

biológicos. 

LYT procura o mesmo segmento de Markarian 334, ou seja, é necessário que o intérprete esteja 

aberto ao momento da performance, para escolher diversas potencialidades sonoras, tornando a peça 

aberta à forma-pensamento meditativo. Embora tenhamos instrumentos (que poderiam fornecer a 

condição de paradigma instrumental), a partir da perspectiva meditativa, as escolhas feitas pelos 

instrumentistas permitem que a partitura se torne um simulacro Gelassenheit, afinal os níveis de 

dificuldades técnicas são variados, e o escolhas partem dos agentes. Dessa forma, a condução da 

construção da peça visa à busca por sonoridade e não ao aspecto técnico. 

Um fator a ser explorado é a abertura do intérprete para ações no instrumento (gestos/técnicas) 

que produzem resultados controlados sem excluir as "reverberações" de outras sonoridades 

(produzidas pela máquina, por exemplo). Resumidamente, encontramos três características iniciais neste 

acoplamento: 1) via captura de gestos baseada em parâmetros acústico-instrumentais; 2) através do uso 

de resultados sonoros (capturados e transformados) como material de improvisação; 3) acoplamento da 

captação de dados visuais ao instrumento como forma de controle gestual que evita o típico processo 

de transdução acústico-instrumental. Entre as estratégias adotadas para transcender o paradigma 

acústico-instrumental, podemos mencionar o uso da projeção do vídeo capturado via webcam acoplada 

ao instrumento. Segundo os músicos, os materiais visuais serviram de inspiração para a improvisação 

sonora. Embora o foco seja o som, os estímulos discutidos aqui surgem dos conteúdos visuais - cf. 

discussão sobre os aspectos multimodais das propostas ecológicas em Nance (2007) e em Keller et al. 

(2014). A modalidade visual impulsiona novas estratégias de interação ampliando o leque de resultados 

sonoros. 
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Resumo: Descrevemos aqui ações e abordagens em ensino e pesquisa em ubimus no contexto da 

Educação Básica, desenvolvidas no Colégio de Aplicação da UFRGS, envolvendo a participação de 

alunos do Ensino Médio através do Programas de Bolsa em Iniciação Científica modalidade Júnior 

implementadas no Colégio de Aplicação da UFRGS, bem como os trabalhos desenvolvidos em parceria 

com membros do g-ubimus durante o período de 2012-2018. 

 

Palavras-chave: pesquisa em música ubíqua; ecocomposição; criatividade musical cotidiana; educação 

musical; educação básica. 

 

Abstract: This paper reports ubimus educational research actions and approaches carried out at the 

UFRGS Application School, targeting activities in basic education. These activities feature the 

participation of  high-school students through a Brazilian undergraduate research programme called 

“Scientific Initiation”. It also reports collaborative research done by members of  the Ubiquitous Music 

Group (g-ubimus), between the years 2012 and 2018.  

 

Keywords: ubiquitous music research; eco-composition; everyday musical creativity; music education; 

basic education. 

 

* * * 

 

m dentre os vários enfoques da pesquisa em Música Ubíqua (abreviada “ubimus”) 

(KELLER; LAZZARINI; PIMENTA, 2014), abrange as aplicações e contribuições no 

campo educacional. Aqui, colocamos como foco a pesquisa em ubimus no campo da 

educação formal, especificamente no contexto da Educação Básica7, através de ações desenvolvidas no 

Colégio de Aplicação da UFRGS. Descrevemos alguns aspectos relacionados ao processo investigativo 

e à aplicação do enfoque cognitivo-ecológico em atividades relacionadas à pesquisa e ensino, através da 

prática da ecocomposição (idem), que tem como proposta central a realização de atividades de criação, 

composição, colaboração e compartilhamento, através da utilização da infraestrutura tecnológica 

existente em ambientes e contextos não planejados para a atividade artística. Destacamos, durante o 

processo investigativo, a participação de alunos da Educação Básica, em especial do Ensino Médio, 

                                                
7 A Educação Básica compreende as etapas e modalidades de ensino, englobando a Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/96) 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013). 

U 
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através da modalidade de bolsas de Iniciação Científica Júnior, bem como parcerias e colaborações 

estabelecidas com membros do Grupo de Pesquisa em Música Ubíqua (“g-ubimus” - G-UBIMUS, 

2018). Todas as ações aqui descritas enfatizam o perfil multidisciplinar do grupo de pesquisa em música 

ubíqua, bem como as características interdisciplinares e transdisciplinares da pesquisa em ubimus. 

 

1. Introdução: A Música Ubíqua e suas aplicações na Educação Básica 

 

Desde 2012 várias atividades em ensino e pesquisa em ubimus envolvendo a participação de 

estudantes da Educação Básica têm sido fomentadas no CAp/UFRGS - Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - através do Projeto de Pesquisa em Música Ubíqua no 

CAp. As ações da pesquisa e ensino em ubimus no contexto da Educação Básica no CAp possuem 

como premissa a aplicação de abordagens dialógicas e de construção coletiva do conhecimento 

(FREIRE, 1999), a partir da perspectiva do educador enquanto pesquisador e também fomentador de 

ações que incentivam o protagonismo dos estudantes como pesquisadores. 

As experiências em pesquisa e ensino no campo de ubimus realizadas no CAp têm contribuído 

para o aprofundamento das discussões e ampliação de possíveis áreas de atuação desse emergente 

campo de pesquisa na Educação Básica, em especial relacionadas à Criatividade Musical Cotidiana. 

Um dos aspectos levantados pela pesquisa em ubimus constitui a compreensão dos processos de 

apropriação, por parte de músicos e leigos, de ferramentas cotidianas disponíveis nos seus ambientes 

para realizar atividades de criação musical a partir de seus nichos8 / contextos. Desde essa perspectiva, a 

pesquisa em ubimus tem procurado desenvolver propostas que fomentem a reflexão, e potencializem a 

fundamentação de trabalhos em educação musical que enfatizem a importância do processo criativo e 

composicional, e o aproveitamento da infraestrutura tecnológica e dos recursos existentes nos 

ambientes educacionais (dentro e fora da sala de aula). 

 

2. Criatividade: Práticas criativas cognitivo-ecológicas 

 

Uma das três perspectivas aplicadas na pesquisa em ubimus constitui o enfoque ecológico, 

também descrito como práticas criativas cognitivo-ecológicas, ecocognitivas ou ecocomposicionais 

(KELLER; LAZZARINI, 2017). Essa vertente visa a aplicação dos conceitos ecológicos no campo do 

design de interação e nas práticas educacionais (LIMA et al., 2014a). 

                                                
8 O conceito de nicho ecológico foi introduzido pelas perspectivas ecológicas na pesquisa em música (KELLER, 2000; 
KELLER, 2012; KELLER; LIMA; FORNARI, 2014). Ele abrange o impacto dos recursos locais nas atividades criativas e a 
ação dos indivíduos na geração de novos recursos produzindo adaptações no seu entorno. 
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Em relação às perspectivas ecossistêmicas, podemos dizer que essas inicialmente consideravam a 

criatividade como o resultado da interação entre múltiplas variáveis, incluindo as interações entre 

componentes vivos e inorgânicos, tendo como foco estratégias de “solução de problemas” 

(HARRINGTON, 1990). Em contrapartida, as práticas criativas cognitivo-ecológicas ampliam o foco 

da criatividade para além da solução de problemas, pois partem da perspectiva de que nem toda 

criatividade envolve solução de problemas e nem toda solução de problemas demanda criatividade 

(RUNCO, 2004). Nesse sentido, a criatividade pode ser definida como a resposta útil e efetiva a 

mudanças evolutivas. Essa definição permite incluir fenômenos que não podem ser caracterizados a 

priori como “problemas”. 

Para Donald (2006), um dos aspectos que caracteriza o fazer artístico constitui a autorreflexão, 

isto é, a atividade artística não só envolve recursos materiais, ela também demanda mudanças 

comportamentais relacionadas à compreensão do mundo. O fazer artístico modifica simultaneamente o 

ambiente no qual acontece a atividade e os agentes que dela participam. Um outro aspecto não 

considerado pela visão centrada na solução de problemas constitui a estratégia de aquisição de 

conhecimento. A abordagem criativa teleológica (FANTAUZZACOFFIN; ROGERS, 2013) exige a 

delimitação do problema para viabilizar a procura de soluções. As observações realizadas em múltiplos 

experimentos em música ubíqua indicam que os envolvidos em atividades musicais criativas 

frequentemente dedicam grande parte do tempo à exploração dos recursos e das possibilidades de ação, 

caracterizadas como atividades epistêmicas (KIRSH; MAGLIO, 1994; KELLER; LAZZARINI; 

PIMENTA, 2014). Portanto, o suporte à exploração em ubimus, a partir de enfoques embasados na 

troca e no diálogo, parece ser uma estratégia educacional mais eficaz no que diz respeito ao 

atendimento de demandas de práticas criativas, do que o incentivo à delimitação de uma tarefa.  

Como alternativa ao enfoque teleológico, práticas ecológicas colocam o foco no aproveitamento 

máximo dos recursos que viabilizam a atividade criativa (KELLER; LIMA; FORNARI, 2014). 

Harrington (1990) sugere que existe uma dinâmica de fluxo de recursos cognitivos e de recursos 

materiais do ambiente que impulsiona os processos criativos. Nessa perspectiva os fenômenos criativos 

não seriam decorrentes exclusivamente de fatores de personalidade, mas surgiriam como propriedades 

emergentes da interação entre os agentes e o ambiente. Essa perspectiva é compatível com os métodos 

adotados nas práticas criativas cognitivo-ecológicas (KELLER; LIMA; FORNARI, 2014). Segundo 

Aliel e coautores (neste volume), as práticas criativas envolvem tanto uma dimensão material quanto 

uma dimensão social. Portanto, a troca de conhecimentos através da interação social é um fator 

importante na preparação dos processos e dos produtos criativos. Esse enfoque enfatiza o caráter 

fluido da criatividade, impulsionando o desenvolvimento de novas estratégias de suporte tecnológico. 

Concomitantemente, o contexto no qual acontece a atividade pode condicionar os resultados, 
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colocando em destaque a função do suporte material para viabilizar as decisões criativas.  

Os projetos realizados pelo Grupo de Música Ubíqua vêm impulsionando um conjunto de 

métodos embasados em cognição ecológica, visando o suporte à criatividade musical cotidiana 

(KELLER; LIMA, 2016). Aliel e coautores citam, neste volume, algumas características comuns aos 

enfoques criativos embasados em cognição ecológica: (1) A interação social como eixo dos processos 

criativos (KELLER; CAPASSO, 2006); (2) a utilização dos ambientes cotidianos como âmbito ideal 

para a prática artística; e (3) o incentivo à atividade exploratória através do uso de recursos locais 

(BURTNER, 2005) e do suporte tecnológico (ALIEL; KELLER; COSTA, 2015). Todos esses aspectos 

alinham-se às propostas dialógicas (FREIRE, 1999), já presentes nas ações em ubimus no campo 

educacional (LIMA et al., 2012; LIMA, 2013; LIMA et al., 2014b; LIMA et al., 2017; LIMA, 2018; 

LIMA; KELLER; FLORES, 2018), bem como enfatizam a necessidade de reflexão em relação ao 

desenvolvimento de tecnologias colaborativas que proporcionem formas de interação social que 

estejam em acordo com as perspectivas em ubimus, considerando que a explosão da circulação de 

informação impulsionada pelas redes sociais virtuais aponta sérios problemas quando o controle do 

conteúdo visa fins comerciais. Ao considerar o impacto da atividade criativa no ambiente, o enfoque 

ecológico enfatiza a responsabilidade individual envolvida no ato criativo, objetivando a redução de 

subprodutos de qualidade duvidosa ou de atividades com alto investimento e retorno social limitado (cf. 

SMALL, 1986). O segundo aspecto, a diversificação dos espaços para o fazer criativo, gera novas 

demandas do suporte tecnológico e sugere pontos de contato com a pesquisa etnomusicológica, 

embora uma diferença importante entre os métodos ecológicos em criatividade e os estudos 

etnomusicológicos constitua o objeto de estudo, pois enquanto etnomusicologia trata de manifestações 

culturais estabelecidas, a pesquisa ubimus foca no potencial criativo. Esse foco coloca em evidência a 

necessidade de desenvolver métodos aplicáveis não só às práticas musicais existentes (como as 

manifestações da música instrumental, por exemplo), mas também às práticas musicais futuras. Um 

exemplo desse tipo de desenvolvimento é a exploração musical da Internet das Coisas (Internet das 

Coisas Musicais - IoMusT). Essa área de pesquisa surge dentro do âmbito de ubimus e pode ter 

implicações importantes no fazer musical e educacional nos âmbitos domésticos (KELLER; 

LAZZARINI, 2017). Quanto à utilização dos recursos locais, por enquanto as atividades musicais 

criativas estão atreladas à existência de infraestrutura de suporte. E a disponibilização da IoMusT é um 

bom exemplo, pois as atividades tecnológico-musicais ficam limitadas à existência de serviços de acesso 

à Internet, em muitos casos limitante, considerando a abrangência dos espaços de Educação Básica e a 

grande diversidade social e mesmo desigualdade de alcance de recursos no contexto brasileiro. 

Aqui, trazemos a experiência envolvendo Ensino e Pesquisa em ubimus realizada em um espaço 

formal de ensino (abrangendo seus contextos e espaços cotidianos formais e informais) no contexto de 
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uma Escola Federal localizada em um centro urbano brasileiro. Embora constitua uma realidade 

diferenciada da maioria das escolas brasileiras por estar vinculada a uma universidade, o Colégio de 

Aplicação, ainda assim, é uma escola pública, em suas limitações, dificuldades e potencialidades, 

constituindo um espaço público de aplicação de experiências em Ensino, Pesquisa e Extensão em 

Educação Básica. Acreditamos que uma das missões dos Colégios de Aplicação, enquanto unidades 

vinculadas a instituições de Ensino Superior, constitui exatamente a produção de conhecimento e a 

divulgação de experiências em Educação Básica, para que estas sejam potencialmente refletidas e 

replicadas de forma abrangente. Aqui, procuramos expor aspectos relacionados a ações em pesquisa e 

ensino em ubimus que vêm sendo protagonizadas pela Área de Educação Musical do CAp-UFRGS. 

 

3. Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na pesquisa em ubimus 

 

De forma geral, a pesquisa em ubimus vem ao longo dos anos abordando a prática 

interdisciplinar. O Projeto de Pesquisa em Ubimus no CAp tem procurado aplicar abordagens de 

pesquisa interdisciplinar, como também as possibilidades de abordagem transdisciplinar. Ambas as 

abordagens permearam todo o processo da pesquisa, e são tema de estudos e seminários com o grupo 

de bolsistas ICjr. 

Partindo do ponto de vista do enfoque cognitivo-ecológico em ubimus, e na perspectiva da 

pesquisa também enquanto processo de formação no campo da Educação Básica, as abordagens de 

pesquisa interdisciplinar e transdisciplinar podem configurar-se como opções que atendem, de maneira 

mais abrangente, as demandas e caminhos tomados durante o processo.  

Realizar pesquisas tendo alunos da Educação Básica como parceiros pesquisadores constitui um 

desafio. O ambiente escolar onde os estudantes passam a maior parte do tempo, apresenta-se, em sua 

diversidade e complexidade, como um espaço rico em oportunidades de aprendizagem e convivência, e 

ao mesmo tempo desafiador em função mesmo dessa complexidade. 

Domingues (2012) ressalta que tanto a interdisciplinaridade quanto a transdisciplinaridade 

oferecem visões mais plásticas da educação, no sentido de favorecer experimentações e transgressões 

disciplinares. Para Nicolescu (2000) a pesquisa interdisciplinar está relacionada à transferência de 

métodos de uma disciplina para outra, mas sua finalidade também permanece inscrita na pesquisa 

disciplinar. “Já a transdisciplinaridade, como indica o prefixo ‘trans’, [...] diz respeito àquilo que está ao 

mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu 

objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do 

conhecimento” (NICOLESCU, 2000, p. 11). Nesse sentido, a pesquisa transdisciplinar é complementar 

embora radicalmente distinta à pesquisa interdisciplinar, pois sua finalidade constitui: “[...] a 
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compreensão do mundo presente, impossível de ser inscrita na pesquisa disciplinar” (NICOLESCU, 

2000, p. 13). 

O transdisciplinar consiste na tentativa de ir além e através das disciplinas, possui uma índole 

transgressiva de quebra das barreiras e regras disciplinares, de confronto entre disciplinas, da não busca 

pelo conhecimento disciplinar, mas da pretensão do abrir todas as disciplinas, do atravessar e 

ultrapassar estas (DE FREITAS; MORIN; NICOLESCU, 1999). 

Para Klein (2004), a transdisciplinaridade tem como objetivo fornecer sínteses teóricas 

abrangentes capazes de unificar o conhecimento, a exemplo da teoria dos sistemas, e da complexidade. 

Trata-se de um novo paradigma, não apenas de uma atitude, de um método ou de um olhar. Também 

não há uma inevitável progressão da multidisciplinaridade, passando pela interdisciplinaridade, até a 

transdisciplinaridade (JORDAN apud POMBO; GUIMARÃES; LEVY, 2006: 94). 

A abordagem em pesquisa e iniciação científica com jovens no contexto escolar tende a se 

beneficiar com enfoques interdisciplinares e transdisciplinares, no sentido de que o aprender a 

conhecer, segundo Nicolescu (2000), significa ser capaz de estabelecer pontes entre os diferentes 

saberes, entre esses saberes e seus significados para a vida cotidiana, entre esses saberes e nossas 

próprias referências individuais. Assim, a abordagem transdisciplinar pode ser um complemento 

indispensável do procedimento disciplinar, pois ela conduz ao surgimento de indivíduos capazes de se 

adaptarem às exigências cambiantes da vida profissional e dotados de uma permanente flexibilidade 

sempre orientada em direção à atualização de suas potencialidades interiores (DOMINGUES, 2012). 

A adoção de uma abordagem interdisciplinar e transdisciplinar em pesquisa em ubimus, no 

contexto da Educação Básica no CAp, tem como meta buscar uma visão ampliada e plástica da 

pesquisa musical relacionada à criatividade musical cotidiana. Do ponto de vista da pesquisa 

interdisciplinar e transdisciplinar, entendemos a produção musical como um fenômeno complexo 

envolvendo aspectos sociais, científicos, técnicos e educacionais que podem ser estudados como 

fenômenos mensuráveis e computáveis, e ao mesmo tempo enquanto um fenômeno semanticamente 

complexo. Ao estabelecer relações estreitas entre áreas de conhecimento, a visão sobre o conhecimento 

musical dos alunos é aprimorada e fundamentada em experiências. 

 

4. A experiência de Iniciação Científica em ubimus com alunos do Ensino Médio do CAp 

 

Atividades de pesquisa na modalidade Iniciação Científica são oferecidas a alunos do Ensino 

Médio através do Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC, PIBIC-CNPq, FAPERGS) 

promovido pela Pró-reitoria de Pesquisa da UFRGS e implementado pela Comissão de Pesquisa do 

CAp exclusivamente junto a alunos do Colégio de Aplicação. Através desse Programa, vários estudantes 
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ainda na Educação Básica têm a oportunidade de desenvolver, sob orientação docente, pesquisas 

especializadas e coordenadas por professores-pesquisadores de diversas áreas e unidades da UFRGS. O 

Projeto de Pesquisa em Música Ubíqua no CAp constitui um dos projetos que vêm implementando, 

através desse Programa, oportunidades de participação de alunos em pesquisas e estudos vinculados ao 

tema. 

Durante o período, vários alunos bolsistas ICJr têm passado pela experiência de pesquisa em 

ubimus. Os resultados das pesquisas desenvolvidas pelos alunos têm sido sistematicamente 

apresentados no principal evento de pesquisa da universidade, o Salão de Pesquisa da UFRGS / Salão 

UFRGS Jovem, e em eventos de pesquisa promovidos pelo próprio CAp. 

Metodologicamente, as atividades de pesquisa dos alunos bolsistas no Projeto de Pesquisa em 

Música Ubíqua no CAp, compreendem tanto atividades coletivas como individuais. As atividades 

coletivas incluem seminários de pequena escala, envolvendo a introdução de temas e leituras 

abrangentes que se transversalizam (pesquisa; tecnologia, técnica e ciência; complexidade, 

interdisciplinaridade, transdisciplinaridade; aspectos de filosofia, ética, sociedade; mente e música; 

música, composição, criatividade), incluindo leituras de tópicos relacionados à pesquisa em música 

ubíqua. A introdução de temas transversais, através de leituras e discussões coletivas, proporciona aos 

alunos oportunidades de reflexão e potencial ampliação da visão destes em relação à pesquisa e à 

música. Também durante os momentos coletivos, são realizadas discussões sobre os temas específicos 

de pesquisa desenvolvidos por cada aluno-pesquisador. Nesses momentos, os alunos têm a 

oportunidade de apresentar e compartilhar suas próprias pesquisas, dados coletados, resultados obtidos, 

questões e demandas individuais com os colegas, e têm oportunidade de ouvir sugestões destes. Ainda 

nesses momentos, são discutidos estratégias de ação coletiva e planejamento de experimentos, escolhas 

de métodos, e organização de protocolos para aplicação de experimentos, coleta, compartilhamento e 

análise de dados. 

Durante os momentos individuais de pesquisa, cada aluno concentra-se em seu tema de pesquisa 

específico, dedicando tempo para realizar anotações, fazer revisões bibliográficas, planejar estratégias de 

pesquisa, visando o design de experimentos de ubimus, e receber orientação individual. 

Durante todo o processo de pesquisa os alunos são motivados a: (1) realizar suas próprias 

intervenções e experiências criativas partindo da ideia de que somos não apenas receptores de som, mas 

também co-autores de nossos próprios ambientes sonoros; (2) explorar as possibilidades criativas de 

intervenção sonora no seu cotidiano / nicho, incluindo as ferramentas e tecnologias disponíveis, para 

realizarem suas próprias composições / criações musicais (ecocomposição); (3) discutir conceitos 

relacionados a tecnologias, mídias cotidianas, som, música, ubiquidade computacional e musical, 

relacionar as atividades, experimentos individuais e em grupo, e conhecimentos desenvolvidos em 
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ubimus, com outras áreas do conhecimento; (4) replicar, criar, construir experimentos e protótipos 

musicais e compartilhar experiências através da apresentação de suas pesquisas em seminários de 

pesquisa no CAp e no Salão UFRGS Jovem. 

Os estudantes-pesquisadores são incentivados a implementar e participar de estudos e 

experimentos em ubimus no contexto escolar, dentro e fora da sala de aula, com colegas e professores. 

Embora a tecnologia, associada à criatividade musical cotidiana, seja um dos aspectos abordados na 

pesquisa em ubimus, o foco das sessões experimentais e dos estudos não constitui as ferramentas 

tecnológicas, mas a experiência do design tecnológico para fins criativos, ou seja, as experiências 

criativas como um todo e não as ferramentas em si (LIMA et al., 2012). Vários aspectos levantados a 

partir dos estudos realizados durante o período remetem às possibilidades educacionais a serem 

exploradas e desenvolvidas envolvendo o campo da música ubíqua. Os estudos realizados envolvem a 

participação de alunos desde as Séries Iniciais do Ensino Fundamental ao Ensino Médio e também 

professores do CAp, e ocorrem em diversos momentos do cotidiano escolar. Alguns estudos contam 

com a parceria do Centro de Tecnologia Acadêmica junior - CTAjr - como por exemplo, o trabalho 

temático sobre aplicações musicais com Arduino (2018). Todas as informações são coletadas e 

tabuladas, bem como os resultados são compartilhados e discutidos entre os estudantes-pesquisadores. 

Além disso, os estudantes-pesquisadores colaboram com pesquisadores de outras instituições e 

contextos, incluindo os membros do g-ubimus (G-UBIMUS, 2018). 

 

5. Parcerias, projetos, resultados 

 

Várias ações, desenvolvidas pela Pesquisa em Ubimus no CAp durante o período, foram 

realizadas em parceria com membros do g-ubimus (G-UBIMUS, 2018), e envolveram a participação de 

alunos bolsistas em Iniciação Científica Jr (Ensino Médio) e Iniciação Científica (Graduação). 

Desde 2012, várias parcerias têm sido realizadas entre membros do g-ubimus e o Projeto de 

Pesquisa em Ubimus no CAp-UFRGS. Essas parcerias acontecem através de ações pontuais (reuniões, 

palestras), projetos, experimentos e compartilhamento de informações, e também através da publicação 

de resultados dessas ações em comum. 

Algumas ações pontuais contaram com a participação de membros do LCM - Laboratório de 

Computação Musical da UFRGS (LCM, 2018). Alunos bolsistas ICjr, vinculados à pesquisa em ubimus 

no CAp, visitaram o LCM e puderam compartilhar suas pesquisas temáticas, trocar informações, ideias 

e referências com pesquisadores do g-ubimus. Uma das atividades realizadas através do LCM nesse 

período foi a oficina sobre síntese sonora. 

Durante o IV Workshop em Música Ubíqua, realizado em 2014, e promovido pelo LCM - 
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Instituto de Informática da UFRGS em parceria com o CAp-UFRGS, alunos do Ensino Médio que 

participavam de atividades em ubimus no CAp tiveram a oportunidade de encontrar com membros do 

g-ubimus e trocar ideias e informações. 

Uma das iniciativas, que envolveu vários membros do g-ubimus e alunos-pesquisadores bolsistas 

do Projeto Ubimus no CAp, constituiu o projeto interdisciplinar denominado CODES - COoperative 

Musical Prototyping DESign (MILETTO et al., 2011). O projeto CODES pode ser considerado como 

uma plataforma musical para usuários comuns da Web, não-músicos, realizarem experimentos musicais 

colaborativos. Um dos objetivos do CODES, segundo Miletto e coautores (2011), constitui a criação de 

uma comunidade de compartilhamento de experiências de prototipação musical via Web. Integrando 

conceitos de Computação Musical, Interação Humano-Computador (IHC) e Trabalho Cooperativo 

apoiado por Computador (CSCW - Computer Supported Cooperative Work), o Projeto CODES teve 

como intenção projetar a interação e a interface de modo a criar um sistema útil e usável mesmo por 

leigos em música, através de uma interface gráfica com uma representação musical alternativa e 

simplificada.  

Durante o período de 2014 e 2015, o CAp foi parceiro com o IFRS - Campus Porto Alegre e o 

LCM-UFRGS. Os bolsistas ligados à pesquisa em ubimus no CAp participaram de reuniões de 

discussão do Projeto de Pesquisa CODES em conjunto com os desenvolvedores do IFRS - Campus 

Porto Alegre, e contribuíram com uma série de dados coletados e analisados através de experimentos 

educacionais, e compartilharam também suas impressões, análises e ideias baseadas em estudos por eles 

protagonizados, como contribuição para a implementação do CODES. Segundo Miletto e coautores 

(2015), CODES é ainda um protótipo e precisa ser remodelado, atualizado e re-implementado para 

possibilitar o seu uso efetivo em diferentes contextos. O desenvolvimento do projeto em parceria, 

entretanto, motivou a conclusão de 2 TCCs e de uma dissertação de mestrado, além de contribuir na 

produção de artigos. 

Desde o princípio das ações de pesquisa em ubimus no CAp, acontecem de forma sistemática 

interlocuções e trocas de informações com membros do NAP - Núcleo Amazônico de Pesquisa 

Musical, sediado na Universidade Federal do Acre e no Instituto Federal do Acre. Essas interlocuções 

vêm acontecendo através de projetos realizados por alunos e através de experimentos com ferramentas 

desenvolvidas pelo NAP, como o mixDroid e o SoundSphere (BESSA et al., 2015; FARIAS et al., 2014), 

bem como através de trocas de referências sobre ferramentas de coleta de dados (ISE e CSI) utilizadas 

durante experimentos realizados no contexto de Educação Básica no CAp. 

Experimentos de criação de protótipos musicais utilizando a ferramenta Arduino (2018) também 

têm sido implementados pelo Projeto de Pesquisa em Ubimus no CAp, em parceria com o CTA - 

Centro de Tecnologia Acadêmica ligado ao CAp e ao Instituto de Física da UFRGS. A realização de 
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trabalhos com Arduino tem como base a concepção em ubimus de criação musical utilizando 

tecnologia acessível e disponível, e de baixo custo. 

Durante o período, vários artigos, resultados das parcerias com membros do g-ubimus, foram 

escritos, publicados em jornais, revistas e livros, como o Journal of  Music, Technology and Education 

(LIMA et al., 2012; LIMA et al., 2017), e também apresentados em eventos nacionais e internacionais. 

Um capítulo de Tese de Doutorado também foi dedicado ao tema (LIMA, 2013). Nesse contexto, têm 

destaque as múltiplas participações do grupo de pesquisa nos congressos da International Society of  

Music Education (LIMA et al., 2013; LIMA et al., 2014b; LIMA, 2018) e o painel dedicado à música 

ubíqua apresentado no Congresso da ANPPOM 2014 (KELLER; LIMA; FORNARI, 2014), além dos 

Workshops em Ubimus, realizados respectivamente em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 

2018. Esses últimos têm se constituído como importantes espaços de divulgação, discussão e trocas de 

referências em relação aos trabalhos realizados pelos componentes do g-ubimus, bem como 

fomentadores de novos projetos em comum. 

 

6. Levantamento de dados sobre o processo de participação de bolsistas ICJr - modalidade 

Educação Básica - no projeto Pesquisa em Ubimus no CAp-UFRGS 

 

A partir de 2017 foi iniciado um trabalho de levantamento de dados como parte da pesquisa em 

ubimus no CAp9, tendo como objetivo mapear (quantitativa e qualitativamente) o impacto da 

experiência em Iniciação Científica Júnior - Ensino Médio - junto a alunos bolsistas, e ex-bolsistas que 

participaram da pesquisa em ubimus durante o período 2012-2018. Uma das ações da pesquisa em 

andamento constitui a aplicação de questionários e entrevistas junto a alunos-pesquisadores que 

participam, ou participaram em algum momento da pesquisa em ubimus no CAp. Os questionários 

procuram focar em aspectos relacionados à experiência prévia do aluno em pesquisa na modalidade 

Iniciação Científica Júnior, à perspectiva dos alunos em relação ao processo de pesquisa, à pesquisa em 

música ubíqua e a relação entre esta e os contextos educacionais, além de pontuar as impressões 

pessoais dos alunos-pesquisadores em relação ao período em que participaram da pesquisa e possíveis 

mudanças de paradigma durante o processo em relação a alguns conceitos. Apresentamos, aqui, alguns 

aspectos parciais pontuados durante o primeiro período de levantamento de dados, realizado através da 

aplicação de questionário durante o primeiro semestre de 2018. 

Sobre experiência anterior em Iniciação Científica: 75% dos alunos colocaram já terem passado 

por experiência prévia em IC no Colégio no Ensino Fundamental. Nesse aspecto, salientamos que o 
                                                
9 Atividade desenvolvida pela Pesquisa em Música Ubíqua em Educação Básica no CAp/UFRGS através da atuação de 
bolsista em Iniciação Científica CNPq nível Graduação durante o período de 2017-2019. 
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Colégio de Aplicação da UFRGS implementa experiências em iniciação científica curricular desde as 

Séries Iniciais até os Anos Finais do Ensino Fundamental, e a partir do Ensino Médio como Eletiva. Já 

a modalidade de Iniciação Científica vinculada a bolsas IC Jr (Ensino Médio e Séries Finais do Ensino 

Fundamental) relaciona-se a Projetos de Pesquisas coordenados e desenvolvidos por professores tanto 

do CAp-UFRGS como de outras Unidades da UFRGS. Ainda sobre a experiência em IC, alguns alunos 

colocaram que: 

 
“A Iniciação científica é importante por orientar e chamar a atenção dos jovens em relação à 
pesquisa, que é uma prática inestimável tanto para o benefício individual quanto para o 
benefício da sociedade”. 
 
“Dá a oportunidade de criação para o aluno, incentivar a pesquisa e incentivar o pensar crítico, 
o que nos falta muito na sociedade de hoje”. 
 
“Para os jovens terem novas experiências com âmbitos diferentes que despertam a 
responsabilidade e autonomia deles”. 
 
“É uma oportunidade de expandir a ‘gama’ de conhecimento para lugares que, muitas vezes, 
nem imaginamos que existam”. 

 

Sobre conhecimentos prévios musicais antes da pesquisa, relacionados a aulas de música, a 

maioria, 75% dos alunos, afirmou possuir algum nível de conhecimento musical e experiência prévia, 

principalmente através da disciplina curricular de música no próprio CAp. Porém, quando questionados 

sobre a relevância deste conhecimento em relação à pesquisa, este parece ter sido de pouca relevância, 

uma vez que 66,7% dos alunos manifestaram a opinião de que o conhecimento musical formal foi 

irrelevante, ou que ajudou pouco em relação à pesquisa. Os demais, 33,3%, consideraram que o 

conhecimento musical prévio auxiliou e foi relevante de alguma forma. O comentário de um dos 

participantes do questionário evidencia esses números: 

 
“A disciplina de música, no meu caso, serviu como uma oportunidade de me expressar 
musicalmente em um ambiente, a meu ver, pouco voltado à criatividade, assim como me 
proporcionou a chance de estudar utilizando do meu corpo e mente de um modo não 
fisicamente abrasivo como a Educação Física. Porém, pelo fato do meu campo de pesquisa 
(criação musical livre ubíqua no ambiente escolar) ser mais voltado ao estudo da música como 
uma forma de ciência, saber como tocar seletos instrumentos e compreender partituras não me 
proporcionou suporte significativo em meus estudos”. 

 

Quando questionados sobre o conhecimento musical formal ser ou não imprescindível para o 

trabalho de criação musical, 50% dos alunos afirmaram que não, 25% pouco, e 25% sim. 

Sobre o processo de pesquisa, 50% dos alunos relataram ter gradativamente ampliado a 

compreensão em relação ao enfoque da pesquisa, devido principalmente aos novos conhecimentos 

obtidos e a progressiva clareza em relação ao entendimento do processo de pesquisar. Segue o relato de 

um dos participantes sobre os fatores que ele julga ter exercido influência sobre esse fator: 
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“A pesquisa propriamente dita, pois ao decorrer da pesquisa, a procura pelos dados foi ficando 
mais refinada, porque ficava mais claro o enfoque. É como a construção de uma escultura em 
argila, por exemplo, você visualiza como vai ficar a escultura depois que extraí-la do bloco de 
argila, mas você só vai saber como ela realmente vai ser durante o processo de modelagem”. 

 

Podem ter colaborado, para isso, as leituras indicadas durante o processo de pesquisa e os 

seminários teóricos de discussão dos temas e orientação, uma vez que todos os alunos consideraram 

que as referências bibliográficas auxiliaram seus trabalhos, bem como os auxiliaram a pensar de forma 

interdisciplinar. 

 
“Poder utilizar de referências indicadas por especialistas no campo em que se estuda é 

inestimável para não só adquirir uma base de informações nas quais confiar para a criação de 

hipóteses iniciais em relação às pesquisas, mas também para adquirir confiança na sua própria 

capacidade de pesquisar. A leitura de referências também é crucial para a criação de critérios e 

padrões pessoas para a futura pesquisa de referências autônoma”. 

“[...] me ajudou a formar pensamentos interdisciplinares”. 

“Mesmo que algumas leituras não agreguem na resposta das perguntas feitas durante a 

pesquisa, elas ajudam com um possível caminho para chegarmos nas respostas, com modos de 

pensar, modos de planejamento, entre outros”. 

 

Os alunos consideraram que a pesquisa em música ubíqua possui, de alguma forma, relações com 

o contexto educacional (75% sim, 25% talvez). 

 
“Ao meu ver, a pesquisa em música ubíqua se relaciona com o contexto educacional por 
estudar justamente o campo de musicalidade ubíqua, um exemplo sólido de 
multidisciplinaridade que envolve diversas - e senão a maioria - das disciplinas estudadas na 
atualidade”. 
“Por se tratar de uma pesquisa de música ubíqua, ela já possui relações com contexto 
educacional, pois, a partir do momento que se pesquisa sobre algum assunto, se aprende com 
isso, e se desenvolve a capacidade de ensinar sobre tal assunto, porque se tem o conhecimento 
que acredita-se ser necessário para essa tarefa”. 

 

A maioria (75%) dos participantes afirmaram (25% mencionou talvez), que as tecnologias 

cotidianas podem contribuir para o fazer musical, mas um deles adverte: 

 
“Posso afirmar por experiência própria que a exploração musical pode sim ser ampliada pelo 
meio de dispositivos tecnológicos, mas estes carregam sempre diversas limitações e falhas 
consigo. Estas falhas podem acabar por inibir a criatividade do usuário ao proporcionar 
experiências de frustração e necessitarem de solução em um momento que deveria permitir a 
liberdade criativa sem restrições”. 
“Um dos conceitos de música ubíqua é que pode-se criar música com qualquer coisa, em 
qualquer lugar. Mas se isso não é suficiente, a tecnologia mais cotidiana hoje em dia, o 
smartphone, te possibilita isso facilmente”. 

 



LIMA, Maria Helena de; KELLER, Damián; MILETTO, Evandro; FLORES, Luciano, SOUZA, Jean Carlos Figueiredo de. Pesquisa em ubimus na 
Educação Básica: Um relato do Projeto Música Ubíqua no Colégio de Aplicação da UFRGS. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-20 

 
 
 
 

 14 

Todos os alunos afirmaram ter sido relevante fazer pesquisa em iniciação científica em música, e 

também acreditam que é possível fazer ciência em música. 

 
“Após iniciar a pesquisar sobre música, obtive acesso a um modo inteiramente diferente e novo 
de enxergar a música, que não se resumia a apenas notas e pautas. Esse conhecimento 
adquirido me levou a explorar diferentes aspectos e possibilidades da minha vida pessoal assim 
como da minha visão da sociedade”. 
“[...] muito relevante para abrir novos meios de pensar, entender e relacionar as coisas”. 
“Pro curso que faço hoje (licenciatura e dança) esse IC teve total relevância. Ver a música de N 
maneiras possíveis abre caminhos e conexões a várias outras áreas, como a dança, a saúde, a 
tecnologia, etc.”. 

 

Quando questionados se participar e realizar uma pesquisa no campo da música ubíqua mudou 

de alguma forma sua concepção de ciência, 50% colocou que pouco, 25% que não, e 25% que sim. As 

colocações dos alunos em relação a essa questão da pesquisa: 

 
“A pesquisa confirmou uma das minhas dúvidas de crescimento. Com a pesquisa que entendi 
que era possível realizar ciência com qualquer coisa, praticamente”. 
“A ciência, por ser realizada a partir de experimentação, observação e reflexão, pode sim ser 
aplicada na música por esta ser capaz de permitir tais experimentação, observação e reflexão”. 
“Sabendo que o som é uma onda física mecânica, já dá margem para o início de um estudo. E 
se essa onda mecânica somada a uma outra sofresse uma mudança de frequência através da 
ressonância? Já pode começar a pesquisa de música na área científica”. 

 

Quando questionados se participar e realizar uma pesquisa em ubimus mudou de alguma forma 

sua concepção de música, percebe-se que ao longo do processo algumas modificações ocorreram, 

sendo exemplo disso o seguinte comentário: 

 
“Na minha cabeça música era uma composição de instrumentos mais voz, entender os 
processos que levam a música até mim e saber que eles podem ser alterados, remanejados, 
colaborados... É sensacional! Muda a forma como tu entendes o que antes era só uma música 
escutada ao caminho de casa no mp3”. 
“Antes de iniciar a minha pesquisa, posso afirmar que enxergava a música apenas como uma 
forma de lazer e arte, mas agora consigo associá-la a forma com a qual a humanidade expressa 
a sua criatividade e explora o sentido da audição de forma tanto intelectual quanto recreativa”. 
“Me mostrou que a música não era só aquilo que eu estava acostumado a entender como 
música”. 

 

De forma geral, através dos dados obtidos durante o período, percebe-se o impacto da 

experiência em Iniciação Científica, e mais especificamente da experiência de pesquisa em ubimus, 

como parte importante na formação de alunos, ainda no Ensino Médio. Pretende-se que os dados 

coletados contribuam, no sentido de frisar a importância e a necessidade da implementação de 

trabalhos em pesquisa e ensino em educação musical, desde a Educação Básica, que estimulem a 

reflexão e que sejam protagonizados por professores e alunos enquanto pesquisadores, tendo como 

base a criatividade musical cotidiana. Frisa-se ainda a importância do aspecto coletivo e dialógico da 
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construção do conhecimento, a atenção aos ambientes cotidianos e o incentivo à atividade exploratória 

através do uso de recursos locais, incluindo o suporte tecnológico disponível nos espaços e ambiente 

educacionais (dentro e fora da sala de aula). 

Os dados apresentados aqui ainda são parciais. O levantamento se estenderá ao ano de 2019 em 

acordo com o cronograma da pesquisa. 

 

7. Conclusões 

 

Neste artigo apresentamos algumas ações e abordagens em ensino e pesquisa em ubimus no 

contexto da Educação Básica desenvolvidas no CAp-UFRGS, através do Projeto de Pesquisa em 

ubimus no CAp, durante o período de 2012-2018. Um dos principais focos de ação da Pesquisa em 

Ubimus no CAp-UFRGS constitui a participação de alunos do Ensino Médio, através do Programa de 

Bolsas em Iniciação Científica modalidade Júnior, como pesquisadores, bem como a implementação de 

parcerias com membros do g-ubimus (G-UBIMUS, 2018). 

As pesquisas desenvolvidas pelos bolsistas IC Jr junto à pesquisa em ubimus, desde uma 

perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, procuram abranger aspectos relacionados e transversais a 

diversas áreas do conhecimento: tecnológicas, humanas e linguagens (computação, física, matemática, 

sociologia, filosofia, educação, psicologia, música). 

Desde o início do projeto, temos visto uma demanda crescente de procura, por parte de 

estudantes do Ensino Médio, em relação à participação em pesquisas relacionadas ao campo da música 

e suas conexões com a tecnologia. Uma das metas da pesquisa em ubimus no contexto da Educação 

Básica constitui a reflexão, em conjunto com os alunos, sobre aplicações educacionais relacionadas à 

criatividade musical cotidiana, incluindo composição, ecocomposição e as possibilidades de uso de 

tecnologias cotidianas para estes fins, e isso inclui o fazer uso e o pensar sobre a tecnologia. 

Através da Iniciação Científica Jr em ubimus os alunos têm a oportunidade, ainda na Educação 

Básica, de serem protagonistas em pesquisas temáticas individuais e ao mesmo tempo trabalhar de 

forma colaborativa através de trocas entre os pares de pesquisadores. Além disso, têm contato direto 

com pesquisas e pesquisadores de instituições parceiras e diferentes níveis de ensino (graduação e pós-

graduação) que conduzem investigações relacionadas à música e suas interfaces artísticas, sociais, 

científicas e tecnológicas.  

A abordagem interdisciplinar, transdisciplinar, complexa e dialógica, adotada pela pesquisa em 

ubimus no contexto da Educação Básica no CAp, tem possibilitado ações, discussões e investigações 

relacionadas aos processos criativos de produção musical (fazer, compartilhar e pensar sobre música) 

associada à infra-estrutura tecnológica cotidiana, à produção de tecnologia musical e sonora, à música 
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enquanto um fenômeno acústico e físico, ao fazer musical como uma atividade social, exercida, 

compartilhada, realizada em diversos espaços e tempos (não apenas nos espaços “oficiais” do fazer 

musical). Essa abordagem também proporciona aos alunos a possibilidade de visualização da música 

como um campo de investigação complexo - social, científico, técnico, educacional - que pode ser 

estudado enquanto fenômeno físico, mensurável, computável, mas ao mesmo tempo também constitui 

um fenômeno social e semântico complexo.  

Em relação a produtos e processos envolvendo criatividade, relacionados à pesquisa e aplicações 

em ubimus no campo da Educação Básica, e mais especificamente à pesquisa em ubimus no CAp, é 

importante frisar que as ações da pesquisa estão focadas nos processos, que estão relacionados com o 

tempo, com o contexto (denominado ecossistema), e com as relações sociais e de conhecimentos que se 

estabelecem durante a atividade. O produto, constitui o resultado natural de todos esses aspectos inter-

relacionados que se transversalizam. Portanto - quando a criatividade é pensada como resultante natural 

de todas as variáveis expostas: tempo, meio, ferramentas, materiais, interações - diminui a importância 

do produto como resultado de um processo criativo de demanda de solução de problema em si. 

A partir dessa concepção ecossistêmica de criatividade como resultante das variáveis expostas, 

podemos ainda inferir, em relação à pesquisa em ubimus no CAp, que este enfoque aplica-se tanto aos 

processos relacionados às experiências ecocomposicionais realizadas, quanto aos processos de pesquisa 

dos participantes envolvidos (professores e alunos). Além disso, acreditamos que as abordagens de 

pesquisa interdisciplinar e transdisciplinar adotadas ampliam o leque de aplicações do enfoque 

cognitivo-ecológico. 

Em acordo com o próprio perfil do g-ubimus e dos trabalhos, pesquisas e discussões 

desenvolvidas pelo grupo, podemos afirmar que a pesquisa ubimus, e em consequência a própria 

música ubíqua, não se propõe como mais uma área do conhecimento isolada, mas sim como um campo 

de abordagens diversificadas, abertas a múltiplas associações, potencialmente inter e transdisciplinares, e 

prontas a dialogar com o cotidiano e os saberes oriundos deste. Esta postura de diálogo relaciona-se 

diretamente à abordagem dialógica de Freire (1999), que ressalta e reconhece a importância das 

referências, do contexto, dos conhecimentos, do cotidiano dos agentes envolvidos no processo 

educacional, no processo de construção coletiva do conhecimento (estudantes, professores, escola, 

comunidades, lar), bem como as conexões, experiências e reflexões compartilhadas durante os 

processos que envolvem a pesquisa. 

Acreditamos que a concepção de sistema dinâmico, adaptativo e dialógico, adotada pelo enfoque 

ecológico em ubimus, contrasta com as visões que consideram a criatividade como um processo 

puramente mental e individual. Percebemos, através das ações desenvolvidas em pesquisa e ensino em 

ubimus no contexto da Educação Básica do CAp, que através da implementação de ciclos dialógicos e 
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iterativos de intercâmbio de recursos, as atividades criativas cotidianas estimulam avaliações e reflexões 

coletivas e a troca de conhecimentos, e por consequência também estimulam os participantes a 

desenvolverem visões críticas sobre os seus processos criativos e sobre os produtos musicais 

compartilhados, e potencialmente estenderem essas visões críticas e criativas às suas vidas cotidianas. 

Através do processo de pesquisa e ensino, e das experiências realizadas pela Pesquisa em Música 

Ubíqua no Colégio de Aplicação da UFRGS, percebemos a existência e o potencial de contribuição do 

campo de pesquisa em ubimus para o aprofundamento das discussões e ampliação de possíveis áreas de 

atuação e suas intersecções com a Educação Básica, mais especificamente no que diz respeito à 

criatividade musical cotidiana. 
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Igor Leão Maia 
King’s College London | Grã-Bretanha 

 

 

Nascido em Campinas, Igor Maia é compositor e regente, formado 

pelo Conservatório Real de Haia (Holanda), e mestre pela Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp) tendo sido orientado pelo Prof. Dr. 

Silvio Ferraz, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (Fapesp). Atualmente é doutorando em composição 

musical no King’s College London, com bolsa da Coordenação para o 

Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (CAPES) e sob 

orientação da Prof. Dra. Silvina Milstein e do Prof. George Benjamin. 

Como compositor sua música tem sido tocada em diversos concertos e festivais na Europa, Américas e 

Japão e ganhou prêmios importantes como os do BMI, Funarte, Pablo Casals, Bienal Música Hoje, 

Royaumont, entre outros. Participou de cursos com compositores como Brian Ferneyhough, Isabel 

Mundry, Toshio Hosokawa, Jukka Tiensuu, Francesco Filidei, Martin Matalon e Oscar Bianchi. Foi 

aluno de regência da maestrina Odaline de la Martinez e participou de cursos com os regentes Colin 

Metters, Manuel Hernandez Silva e Octávio Más-Aroucas. Como regente ele atuou na Alemanha, Brasil, 

Espanha, Holanda e Reino Unido e foi regente assistente da Orquestra Sinfônica do King’s College 

London (KCLSO) em 2017 e regente associado do Goodensemble (Goodenough College, Londres) de 

Outubro de 2016 a Dezembro de 2017.  

 

Website: www.ilmaia.com  

Email: igorleaomaia@gmail.com 

  



LEÃO MAIA, Igor. Guainunbi. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, 2018, p.1-15 
 
 
 
 

 2 

 peça Guainumbi foi inspirada pela palavra homônima do Nheengatu (grupo Tupi) cujo 

significado é “beija-flor”. Existe uma grande tradição de composições que colocam a flauta 

como a representação de um pássaro, por exemplo “Pedro e o lobo” de Prokofiev 

(PROKOFIEV, 2013) e Le Merle Noir de Messiaen (MESSIAEN, 2002), entre outras. Em Guainumbi 

pretendi seguir essa tradição, mas criando algo novo através da relação da obra com ideias provenientes 

da cultura Tupi.  

Um dos primeiros escritos que menciona o guainumbi é a carta escrita pelo padre jesuíta José de 

Anchieta em 1560. Sua famosa carta é de fato um dos primeiros escritos sobre o Brasil, incluindo 

seções sobre sua fauna, flora, povos indígenas e paisagens. Entre as descrições, há uma menção ao 

guainumbi, onde ele diz: “Há ainda outros passarinhos, chamados guainumbî, os mais pequenos de 

todos; alimentam-se só de orvalho; dêsses há vários generos, dos quais um, afirmam todos, que se gera 

da borboleta.” (COSTA, 1997: 7). Teodoro Sampaio argumentou sobre a presença mitológica do 

guainumbi na cultura Tupi, indicando que era “mensageiro da outra vida” (COSTA, 1997: 45). 

As observações feitas na carta de Anchieta, juntamente com a natureza mitológica do guainumbi, 

inspiraram-me na composição da obra. Trabalhei com uma polaridade entre as ideias de um mensageiro 

espiritual e um pássaro físico. Os dois movimentos contrastam essas diferentes imagens - a primeira da 

figura mítica que transmite mensagens de outra vida, e a segunda da criatura pequena e ágil que voa 

pelas florestas da costa atlântica brasileira. 

Consequentemente, as técnicas utilizadas na peça refletem essas ideias. No primeiro movimento, 

o flautista canta enquanto toca, na tentativa de comunicar uma importante mensagem. Musicalmente, 

busquei criar camadas diferentes e gerar contraponto com um instrumento melódico. A técnica de tocar 

e cantar têm efeitos múltiplos. Primeiro, opera poeticamente como uma metáfora do mensageiro 

tentando dizer algo que é velado e proibido à nossa percepção humana. Em segundo lugar, ela funciona 

estruturalmente gerando contraponto por ter duas linhas melódicas. Em terceiro lugar, ela altera o 

timbre, criando diferentes sonoridades pela interação das parciais do canto e do som normal, gerando 

sons multifônicos, como pode ser visto nos compassos 27 a 29, 33 a 39, e compasso 45. 

A ideia de contraponto continua a ser explorada no segundo movimento de duas maneiras. 

Primeiro com a técnica de dividir o registro do instrumento, técnica essa comum em obras para 

instrumento solo do período barroco, como nas Fantasias para flauta solo de Telemann (TELEMANN, 

2015) e nas Sonatas e Partitas para violino solo de Bach (BACH, 2016). Em segundo lugar, com a flauta 

tocando harmonic clusters, técnica de aumento do jato de ar de forma rápida com uma embocadura 

específica, produzindo sons multifônicos que são compostos por parte das parciais de uma nota 

fundamental.  

Assim, no segundo movimento, há saltos frequentes e mudanças de registro, criando a ideia de 

uma melodia polifônica, exposta de maneira mais evidente nos compassos 31 a 50. Esse contraponto é 

A 
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intensificado através da diferenciação de timbres de certas notas com “som eólico” (uso de ar) no 

registro baixo, e flutter-tongue no registro agudo, por exemplo nos compassos 1 a 20. Os harmonic clusters, 

por sua vez, proporcionam uma sensação de progressão harmônica, bem como desenvolvimento do 

timbre da flauta, buscando uma expansão do instrumento. 

Guainumbi é uma peça de dificuldade significativa e sua composição só foi possível graças aos 

múltiplos encontros com o flautista e compositor Lucas Jordan para testarmos e discutirmos as técnicas 

e processos composicionais envolvidos. Sendo assim, ela é também fruto da tradicional interação 

compositor-intérprete, que resultou no que julgo ser uma obra idiomática que busca explorar contrastes 

timbrísticos e novas possibilidades do instrumento. 
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Instructions for Performance  
 

General  
 

•! Tremolos and trills are to be played as fast as possible.  
•! Appoggiaturas are to be played before the beat, resulting in the shortening of 

the preceding note or rest.  
•! Accidentals are valid for the whole bar. 
•! Guainumbi is to be played on an open-hole flute with a B extension. 

 
Symbol 
 

 
 Aeolian sound: maximum amount of air.  

 
!"#  The arrow with open and closed holes above the pitches indicate transitions 
between air sounds and ordinario (natural) position. 
 
Bisb. Play bisbigliando, a change between different fingerings of the same note but 
with microtonal or timbral differences between them.  
 
Multiphonics 
 
There are two types of multiple sounds in the work. The first one, (in the first 
movement) is that which is based on alternate fingerings. The second type (present in 
the second movement) is based on the natural harmonics, so called a “harmonic 
cluster”. The notation of each one is different; the former is provided with fingering 
and the latter with the fingered pitch as a diamond shaped note.  

 
 
  Multiphonic  
 

 
 
 
Harmonic cluster 
 

 
Singing 
 
In the first movement, the player is requested to play and sing at the same time. The 
singing is notated in a different staff. The singing can be transposed to different 
octaves, according to the voice register of each performer. Nonetheless, when 
possible the octave registration should be respected.  

 
 

Duration: Approx. 9 minutes  
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Eduardo Frigatti  
Universidade de São Paulo | Brasil 

 
 
 

He has been studying composition with Krzysztof  Penderecki, Rodrigo 
Lima and Maurício Dottori. Currently, he is a PhD student at USP, São 
Paulo, under the guidance of  composer Dr Silvio Ferraz. He has 
graduated in Music (EMBAP / Unespar) and Music Therapy (FAP / 
Unespar). He has also completed his master's degree at UFPR, under the 
guidance of  composer Dr. Maurício Dottori. He has studied at the Music 
School of  the State of  São Paulo (Emesp) and at the Academy of  Music 
in Kraków which was possible thanks to a scholarship from Mozarteum 
Brasileiro. His works have been performed internationally as well as locally: 
at the International Festival of  Krakow Composers in Poland and MusLAB 
Festival in Mexico, at several festivals in Brazil (Bienal Música Hoje, Festival de 
Música Paranaense, Festival Internacional de Londrina, Simpósio Acadêmico de 

Violão da EMBAP, Oficina de Música de Curitiba, Panorama da Música Brasileira Atual). Several of  his 
compositions were awarded, such as: first prize in the III Composition Competition of  the Music Biennial 
Today (2015) for his work Campina de Vidro (for string orchestra and piano); an award in the I Composition 
Competition of  the Edino Krieger Contemporary Music Festival (2017) for his composition Morriña (a string 
quartet); and the second prize in the I Composition Competition Altino Pimenta for Clarinet Solo for his work 
Moods (2018). His work Prelúdio III was selected to be recorded in the first album of  the project Novas, 
promoting new music for Brazilian guitar. Frigatti’s composition Iguaçu was commissioned and recorded 
in an album Clarinete Solo Brasileiro by Jairo Wilkens. 
  
 
Facebook Page: https://www.facebook.com/FrigattiContemporaryMusic/  
YouTube Channel: https://bit.ly/2L2PTLr  
E-mail: edufrigatti@yahoo.com.br  
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etaphor1 The piece is inspired by the meteorological phenomenon called Halny. It is a 

specific type of  wind that occurs in the Tatra Mountains on the border between Poland and 

Slovakia. Such phenomenon is caused by hot winds, which hit the mountains (on the Slovak 

side). Because of  that the winds are forced to climb the mountainside at high speed, which results in a 

drastic change of  weather on both sides of  the Tatra range. On the Polish side, the gust of  hot dry air 

is extremely strong and can damage houses and knock down trees. It’s possible to feel the warm wind 

miles away. According to the local people, it is a breath of  devil that whoever feels, can go crazy. 

 

Material and form 

 

The main material of  the piece comes from sounds related to the title of  the composition, for 

example: the airy sounds of  the flute represent the sound of  the wind touching plants; the jet whistle is 

related to intense whistling of  the wind; the percussive sounds of  the guitar are related to twigs of  trees 

touching each other due to intensity of  the wind; the fingernails scratching the strings represent 

creaking of  windblown trees. From the point of  view of  the global form, the piece is divided into three 

parts: A - prevalence of  noisy matter and use of  imitative counterpoint; B - more rhythmic, with 

prevailing use of  defined pitch sounds and ostinatos; A ' - in which instruments are performing a free 

counterpoint: the wind sounds are picked up by the flute, but the guitar mixes defined pitch sounds 

with percussive sounds. Due to the subtlety of  the initial materials, the use of  reverb for flute (section 

A) and guitar (the whole piece) is recommended.  

 

From polyphony and counterpoint 

 

First section of  the piece develops imitation of  chosen elements of  two objects which sound 

characteristics is different from each other. These elements are: proportional size, number of  attacks, 

correspondence between dynamic envelopes (figure 1). 

The second section is about a short dance. This dance is characterized by use of  ostinato (guitar), 

that is repeated with changes in dynamics and tempo; and the phrase of  the flutist, that develops 

commenting itself. Although they are composed in a diverse way, the coherence of  duet is maintained 

because they share the same main chord and the rhythmic characteristic (figure 2). 

The final section of  the piece resumes the initial material, with some declinations and variations, 

but maintains the contrapuntal treatment free from the preceding section.  

                                                
1 Due to the academic and artistic merits, I was selected to compose a work for Ensemble Móbile, a Brazilian group dedicated 
to contemporary concert music. 

M 
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Figure 1 – An example of  imitation procedure between different objects that share certain elements and behaviours 
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Figure 2 – Guitar ostinato and excerpt from phrasing of  the flute playing the same material 
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HALNY
for flute and guitar

Eduardo Frigatti
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�/\

P

VÉÉ �

Pes                 Cav Cav                Pesor

or

J J

:O Bartók pizzicato

Tambora with left hand at the indicated strings and the indicated position

From the nut (pestana/Pes) to the bridge (cavalete/Cav) or from the bridge 
cavalete/Cav) to the nut (Pestana/Pes)

Hitting the center of the bridge (Cavalete) with your thumb

Scratch the indicated strings with the nails of the right hand

quartertone glissando (downwards) 

cover the entire mouthpiece with the lips holding it between the teeth (without bithing down), as deeply in  the mouth as possible;
the result should be an aerial sound of definite pitch

covering the whole mouthpiece with the lips and holding it with the the teeth as deeply as possible, play an aerial sound glissando
in a violent way as if warming up the instrument.

Flute

Guitar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Halny is a local, untranslatable term derived from the word 'hala', grassy tundra-like natural region typical for the higher parts of the 
Tatra Mountains. The Polish terms ‘halny’ and ‘wiatr halny’ (halny wind) are synonymous - the word can be both an adjective and 
a singular noun when describing the wind. 

Compared to other European mountain ranges, the mountains in Poland are not particularly high. However, they are strongly affected 
by the local climate and therefore can be extremely dangerous to those who would underestimate their nature. It is usually advised to 
avoid trekking during the days when the wind called halny is blowing.

While the winds in Poland are moderate in general, there are a few local exceptions - one of them is the halny. It is a foehn type of 
wind caused by warm winds bumping into the Tatra Mountains from the South (from the Slovakian side) and forcing upwards in 
a great speed, resulting in a drastic change of weather on both sides of the Tatra range. Typically, the halny is bringing heavy 
rains on the Slovakian (Southern) side and strong dry winds on the Polish (Northern) side. In Poland it is affecting primarily the 
region of Podhale, sometimes reaching as far North as the city of Kraków.

Halny is a common phenomenon in that part of Poland, appearing usually during the colder half of the year. It’s known for being 
strong and reaching even hurricane speed - easily up to 150 km/h (~93 mph). The strongest recorded halny occured in May 1968, 
when it destroyed large areas of local forests blowing with the speed of even 300 km/h (~186 mph) - it was called the “wind of century” 
in Poland.

On the Polish side of the Tatras halny is accompanied with a drastic change of the air pressure, sudden (and temporary) rise of 
temperature, drop in humidity and rapid transformation of the weather. In the highest parts of the mountains it often accumulates 
thick clouds that immediately worsen visibility, what can be even deadly in combination with the force of the wind. It can easily 
knock down trees or tear off roofs. It also causes sudden thawing which can result in unpredictable floods during early spring or 
avalanches during winter.

Miniature dedicated to Ensemble Móbile / 3 min / krakow, 2017

Contact: edufrigatti@yahoo.com.br
                 https://www.facebook.com/FrigattiContemporaryMusic/ 

It is strongly recommended to amplify the guitar to perform this work. In this case, it is recommended to amplify the flute as well.
 The flute should be amplified in the initial and final sections, but not in the central one (“Più Mosso”).
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Halny
Eduardo Frigatti

©

Repeat the given pattern four times (5x) with constant accellerando before executing the following event

Hit (tambora with left hand) 
so that the harmonics sound

Repeat the given sequence two times. At first time, the attack should be sincrhonized with
guitar. At second time, it should be ad libitum. Then proceed with the following event.

FR
IG

A
T

T
I, 

E
du

ar
do

. H
al

ny
. R

ev
is

ta
 V

ór
te

x,
 C

ur
iti

ba
, v

.6
, n

.2
, 2

01
8,

 p
.1

-8



�Fl.

Gtr.

® ® ® ® ®� (�
Æ

® ®� ® 0�@
Æ

®K ®� ® 0¼
�Æ ®� ®K ®� ® ®@ ® ®� ®K ®� ®K ®� ®

�

(1É) (1É) (1É)

(repeat)

. M � . .o

Più Mosso

�� �K � �
�
�@ 

�@ � � �@
�



cresc. poco a poco�

� � �@ � �
� �

�@ �, �Æ � � �@ �@
�

(1É)
(1É)

� �@ � �@
�
Æ ±

(1É)

�Fl.

Gtr.

� � �� � �Æ �@ � ± � �@ �, � �

(1É)

®� ® ® ®� ® ® ®� ®K ®� ®K ® ®@ ®K
1 Mo

oo

�
¬

�@ � �@ � �@ � � �
�@
�

�
�@ �K (�

(1É)

�� �K � �Æ � �@ �@ � � �@ �Æ

(1É)

� � �@ � � �Æ �Æ
�@ �, �,Æ

�
�

�@ �@

(1É)(1É) (1É)

�Fl.

Gtr.

� �@ �Æ �@
�
�
� ®� ®

(1É)
1o o

�� � ��
�� �Æ �� �K ±

��� � �� �� �

C
®� ® ®� ® ® ®� ® ®K ®� ®K ®� ®K ®
1

(eco) .. oo o

�

!

Fl.

Gtr.

� �@Æ �

�

�
�@ �

�@ � � � � �
�@ �

�

�
�@ � (� �K

� �� �� ��

· CC

accel.

�
�
�

± �

�

�
�
�
�@ �@ ��

C·

CÉÉ(as possible)

as fast as possible

�
�
�

�

� � �@ �@ � � � �@ �@ � �

· �
±

®� ®
»3

Ç

3

�

1o o

® ® ®
® ® ® ® ® ®

XII

�

�

Fl.

Gtr.

± ® ® ®@ ®

�
$

.1o o

®K ®

® ® ® ® ® ®

VII

�o o

»3

± � � � � � � �
�

��

$

.

.
M

M
�

�3

�3

� ® ®� ® ®@ ®

�
�� ��

� o

.

Tempo primo

»3

»3 � � � � �

M �

®� ® ®� ® ®@ ® ®@ ®K ®�

�
��

�� ��
��

$

M M

�

�

Fl.

Gtr.

±3

±3

�

± � � �
�

�� �

M

�3

�3

® ®� ® ®� ® ®� ® ®@ ®K ®@ ®K ®@ ® ®� ®K ® ®@ ® ®@ ® ®� ®K

�
��

�� ��
�� �� ��

»3

C

.o

®@

�� �� �� �� ��
�

��
��
3

��
��
3

��

�

�

o o

rit.

(no rit.)

4 Halny

Repeat the pattern until
achieving synchronization 
indicated between the 
instruments. Then repeat 3x
and proceed with the 
following event

Flute and Guitar: Repeat 3x / The first attack
should become more and more 
desynchronised.

Guitar - move slowly from sul
pont to sul tasto / At same time play it
ritardando molto

Repeat the pattern 3x, 
slowing down gradually

1x
2x
3x
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Chão de outono 
para flauta e sons eletrônicos 

 

 

Davi Raubach Tuchtenhagen 
Universidade Federal do Paraná | Brasil 

 

 
 

Nascido em Pelotas, Rio Grande do Sul, Davi Raubach Tuchtenhagen 

(1992) começou a estudar composição em 2012 na Universidade Federal 

de Pelotas. Iniciou seu mestrado em 2017 sob orientação de Felipe de 

Almeida Ribeiro na Universidade Federal do Paraná. Nesta universidade 

participa do grupo de pesquisa Núcleo Música Nova. Em paralelo à 

composição de "música nova", dedica-se à música instrumental como 

acordeonista e à composição de canções. 

 

Website: https://www.daviraubach.com 

E-mail: raubachdavi@gmail.com 
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hão de outono utiliza o poema homônimo de Mario Quintana numa exploração das fronteiras 

entre fala e flauta. Articulação, ritmo, contorno melódico, entre outros aspectos, têm sua 

origem na sonoridade da recitação do poema. Isto acontece não apenas indiretamente, 

relacionando parâmetros da fala com parâmetros da música, mas também de maneira direta com o uso 

da própria fala. O material da peça se encontra justamente nesta fronteira - por vezes, nebulosa - entre 

estes dois modos. Fala e de flauta são encarados como dois instrumentos associados, que produzem som 

a partir do mesmo fôlego. Até que ponto poderiam coexistir e de que maneira poderiam se interferir? 

Em outras palavras, quais as fronteiras entre fala e flauta? 

Esta configuração põe em jogo fluxos distintos, mas interativos (melodia - fala - ruído - movimento 

corporal) que são multiplicados na parte eletrônica tomando a forma de outros fluxos (assobios - folhas 

- rasgos) espacializados. 

O processo criativo se deu em colaboração com Valentina Daldegan, a quem é dedicada a peça, 

durante o período de abril a julho de 2017 e no período de fevereiro a abril de 2018. Além de explorar a 

conjunção de sons de fala e de flauta, o problema criativo deste processo consistiu em encontrar um 

equilíbrio entre caráter estrito e flexível dos elementos da composição possibilitando certa variância de 

uma performance para outra. Este espaço de variação está presente tanto na notação, por vezes um tanto 

“aberta”, quanto na característica do sistema do computador (Patch de PureData), com comportamentos 

nem sempre previsíveis. 

C 



Flauta

R        :itmo e andamento estão notados de três maneiras

1) D      :eterminada com andamento e �guras rítmicas

2) I  (  ): .ndeterminada não proporcional livre

3) D     :  -   eterminada pelo tempo de fala deve se tocar no 

        .ritmo com que são ou seriam lidas as sílabas

A   , -  :penas como referência pode se considerar

lento                 1,5  3   ;a sílabas por segundo

normal              3  4   ;a sílabas por segundo

rápido               5  7   ;a sílabas por segundo

mais ráp. poss.     .mais rápido possível

A        “ ”,   ssovio agudo feito com o som de ss boca em forma 

 “ ”,     .  D -   de u na posição da nota indicada eve se variar o 

 .assovio livremente

O       ( )  microfone deve �car à direita do a performer 

         direcionado para a extremidade da �auta e em paralelo a 

.  O( )      ela a performer deve fazer movimentos de 

      aproximação e afastamento em relação ao microfone 

   :conforme a seguinte notação

    :   ;afastado do microfone

    :  ;mais próximo

    :   .próximo ao microfone

-  A        linha pontilhada entre os símbolos indica um 

     movimento mais progressivo de afastamento ou 

    .aproximação em relação ao microfone

-  E         ste movimento não deve ser feito por passos mas 

     ,   apenas com o movimento do corpo especialmente o 

  . D -    movimento de rotação eve se buscar uma organicidade 

     .e certa expressividade no movimento corporal

- T  :      , exto sublinhado sussurrar o texto junto à �auta na 

 . P    ,  posição indicada ara um resultado e�ciente o sussurrar 

        deve ser relativamente forte e com pressão de ar 

  ,    ,   su�ciente para ativar ainda que sutilmente as alturas 

.  A       indicadas imagem de alguém ofegante ilustra uma 

.opção

- Q         uando houver mais de uma nota para uma mesma 

 -         sílaba deve se fazer a primeira nota junto ao ataque da 

       .sílaba e as próximas o mais rápido possível

T  exto tachado:      .  D -   o texto não é falado eve se tocar as 

        . A  alturas no ritmo de uma leitura mental do texto lém do 

,         ritmo a acentuação pode ser de�nida de acordo com 

 .essa leitura

T     exto com vogais em subscrito:    .  Aomitir as vogais s 

        notas devem ser ativadas apenas com o ataque das 

,   .consoantes semelhante ao sussurrado

Notas de Performance
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T    :      exto dentro da caixa falar normalmente o texto na 

 . S    .posição indicada empre dentro do bocal

        dentro do bocal

       ,   .posição ordinária fora do bocal

       slap tongue, .pizzicato

 

      key click

      key click  com nota

 

      tongue-ram

P       .ode ser feito tanto expirando quando inspirando

    ar 

C    :       abeça de nota triangular som de ar com pouco som de 

. Q  ,      nota uando necessário é indicada a duração acima da 

.pauta

         nota com ar

-  A      -    linha preta indica que deve se manter a textura 

   (     contida na caixa repetições de notas com articulação 

tongue-ram, key clicks e    ). com alturas não determinadas

-  A     ,     linha tracejada indica que quando tiver de falar 

  ,  ,  ( )  durante esta textura naturalmente o a performer 

   deixará de fazer tongue-ram    mas continuará a  executar os 

key clicks.

Eletroacústica:

O     P D   0.48  patch foi feito em ure ata versão mas deve 

    . funcionar normalmente em versões superiores

A      5  parte eletroacústica está dividida em programas que 

        devem ser ativados de acordo com as indicações na 

.  O   -   partitura s programas constituem se basicamente de 

 -      sons pré gravados que tem sua amplitude e 

      espacialização determinadas em tempo real por uma 

     ,   relação com a amplitude da �auta captada pelo 

  . D  , -   microfone de controle essa forma pode se resumir o 

     :comportamento dos programas da seguinte maneira

 P1     F    lauta    Eletroacústica

                                “ ”sons de assobios

                                “ ”sons de folhas

 P2      F    lauta    Eletroacústica

                                “ ”sons de folhas

                                “ ”sons de assobios

 P3      F    lauta    Eletroacústica

                              nada

                                sons de tongue-ram

N       este programa também há uma camada eletroacústica 

 (   “ ”)    independente sons como rasgos que determina a 

  :espacialização da �auta

        E          Fletroacústica lauta

                                espacialização estática

                                 espacialização em movimento

 P4   E  :   “ ”.letroacústica independente sons de folhas

 P5   E  :   “ ”.letroacústica independente sons de assobios
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s Entranhas da Terra é uma obra musical, quase cênica, que procura retratar diferentes 

aspectos de espaços subterrâneos. Inspirada e incluindo recortes de textos literários sobre 

minas, reais e fantásticas, a obra explora os afetos delicados dos tesouros escondidos nas 

rochas, da solidão escura das profundezas, medo e mistério, e do sangue vertido em séculos de ganância 

na busca de riquezas tantas vezes fruto da exploração. 

Com esse fim, a obra lança mão de sonoridades recolhidas e silêncios, sussurros, que evocam o 

Misterioso, o Desconhecido, e seus temores; graves percussivos que evocam distantes “tambores nas 

profundezas”; harmônicos, chiados e outros sons agudos e metálicos, que evocam tilintares e brilhos 

secretos. Técnicas percussivas são requisitadas com detalhamento tímbrico e dinâmico, além de diversas 

ações vocais e cênicas, que remetem a todo esse contexto expressivo e aos textos falados na obra. 

Contrastes maximizados entre os materais musicais (harmônicos/inarmônicos, pp/ff, etc.) são um 

importante elemento de reforço dramático. 

Os eventos sonoros são arranjados de modo a criar relações de aparente aleatoriedade (desordem) 

e seu contrário, por exemplo através de uma rítmica mais complexa e outras dissoluções do tempo 

pulsado contrastando com momentos de forte afirmação deste. No plano global, são organizados através 

da condução independente dos diferentes parâmetros sonoros: por exemplo, as alturas partem de um 

predomínio médio-grave para culminâncias inferiores nas páginas 5 e 6, para daí realizarem uma longa 

ascensão não-linear aos agudos que concluem a obra; ou o ritmo de atividade geral lento (salpicado de 

intervenções espasmódicas de sons rápidos), que em pontos-chave acelera (e retorna ao lento), se 

transforma em estaticidades de notas rápidas (trêmolos), para avançar em direção a um clímax de 

atividade em torno da p. 7. 

O potencial da “entidade” que performa a peça (totalidade “instrumento + instrumentista”) é 

explorado ao máximo, exigindo grande coordenação entre as mãos (que realizam conduções dinâmicas e 

agógicas simultâneas e independentes), o corpo e a voz do instrumentista. A tensão resultante disso 

também é um elemento formador do caráter geral da obra. 

Os diferentes materiais sonoros, relacionados à exploração cênica, vocal, e da técnica estendida do 

instrumento, são trabalhados em jogos, como a distorção da voz pelo violão, a transformação gradativa 

de um som em outro, ilusões, etc. O campo das alturas está dividido entre duas escalas dodecafônicas 

separadas por quarto de tom, criando “zonas” de afinação independentes estrategicamente alocadas nas 

cordas do violão para se relacionarem a regiões do registro e timbres específicos. Essas zonas são 

trabalhadas sobrepostas, para criar sonoridades dissonantes, mas às vezes se estabelecem por algum 

tempo, potencializando contrastes posteriores. 

A obra dá, por sua própria natureza, um grande espaço para a contribuição do intérprete, deixando 

implícito um trabalho com outros parâmetros visuais da performance (luz, figurino, cenário). A duração 

não é fixa, devendo acomodar o conceito geral da interpretação.  

A 
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yLoops é uma composição para um instrumento de percussão (xilofone) e processamento 

eletrônico em tempo real realizado através dos dispositivos eletrônicos: Loop Station (Boss 

RC-300) e pedal de efeito (Guitar Processor Boss GP-10). 

A peça foi composta no âmbito de um laboratório de práticas performativas musicais centradas 

no uso da tecnologia Live Looping (LabLoop) desenvolvido no Departamento de Comunicação e Arte 

(DeCa) da Universidade de Aveiro/Portugal, e foi trabalhada a partir de um paradigma de pesquisa 

científica designado por “práticas de investigação partilhada” (Sardo, 2018). Esse processo envolveu 

três músicos-pesquisadores, sendo dois da Universidade de Aveiro (UA) e um da Universidade Federal 

de Uberlândia (UFU). O procedimento de trabalho deu-se da seguinte maneira: 1) Cesar Traldi (UFU) 

atuou como idealizador da estrutura composicional da obra; 2) Alexsander Duarte (UA) atuou como 

viabilizador e também criador da estrutura tecnológica da obra por meio da configuração da Loop 

Station e acréscimo de modulação sonora em tempo real por meio de um pedal de efeito (GP-10); e 3) 

Hélvio Mendes (UA) atuou como intérprete experimentando e sugerindo questões relativas à parte 

instrumental e tecnológica da obra.  

A composição pode ser dividida em quatro seções: 

 

Seção 01 – Criação de uma Estrutura Sonora 01 formada por três diferentes camadas sobrepostas 

através da utilização da Loop Station; 

Seção 02 – Seção de improvisação livre utilizando uma escala pentatônica e interagindo com a 

Estrutura Sonora 01, criada na primeira seção; 

Seção 03 – Término da Estrutura Sonora 01 e início de uma nova estrutura através da 

sobreposição de uma única frase musical em cinco camadas através da Loop Station; 

Seção 04 – Trecho de interação do intérprete com a Estrutura Sonora 02, criada na seção 03, que 

pode ser dividida em quatro momentos: a) execução de trecho escrito; b) improvisação livre; c) 

repetição de parte do trecho escrito; e, d) Coda final. 

X 



REQUERIMENTOS TÉCNICOS 

Esta obra foi inicialmente configurada para Xilofone e Loop Station. Entretanto, a partir das sessões laboratoriais decorrente das oficinas de Loop 

Station na Universidade de Aveiro e com as práticas de investigação partilhada entre compositor, interprete e programador, surgiram modificações 

significativas, principalmente, na perspectiva da ampliação sonora do xilofone por moduladores sonoros. Portanto, nesta versão da obra é 

imprescindível o uso do pedal Loop Station RC-300, pedal de efeitos Boss GP-10 e o pedal Footswitch- Boss FS-6. 

 

PERFORMANCE NOTES 

 

INSTRUMENTAÇÃO 

 

Para esta versão da obra recomenda-se utilizar os seguintes recursos:  

1) XILOFONE 4.0 OCT 

2) BOSS RC-300 LOOP STATION 

3) BOOS GP-10 GUITAR PROCESSOR 

4) BOSS FS-6 FOOTSWITCH 

5) MIC AKG-C451B CONDESADOR 

6) HEADPHONE 

7) ROLAND DUO CAPTURE EX – PLACA DE SOM (OU OUTRA INTERFACE DE ÁUDIO COM ENTRADA XLR E 

ALIMENTADOR “PHANTO POWER”) 

8) COLUNA DE SOM.  
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NOTAÇÃO 

 

 

             INÍCIO DE GRAVAÇÃO 

 

   

  FIM DO TEMPO DE GRAVAÇÃO 

 

          

  LOOP STATION RC – 300                 

 

 

  PEDAIS DE EFEITOS GP – 10  

 

 

 

 

 

 

 

REC 

RC 

M1 

M2 

MEMORY 1 

MEMORY 2 

FX 

FX 

EFEITO LIGADO 

EFEITO DESLIGADO 

GP PTC 1 

PTC 2 

PTC 3 

PATCH 1 

PATCH 2 

PATCH 3 

CONTROL ATIVO 

CONTROL INATIVO 

EXP 
ON PEDAL DE EXPRESSÃO ATIVO 

  

EXP 
OFF 

PEDAL DE EXPRESSÃO INATIVO 
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PROGRAMAÇÃO DOS PEDAIS E TIPOS DE BAQUETAS 

 

 

 

 

 

SEÇÃO 1 

 
LOOP STATION 

Memory 1 
EFEITOS 
(GP-10) 

 

BAQUETA 

Camada 01 Metrônomo no 
headphone 

harmonist + 
reverb (hall 2) 

Baqueta de 
borracha envolta 

com fio de lã 
com o menor 

nível de dureza. 

Camada 02 Metrônomo no 
headphone. 

reverb (hall 2) Baqueta de 
plástico com 

maior nível de 
dureza. 

Camada 03 Metrônomo no 
headphone 

reverb (plate) + 
delay (dual-S) 

Cabo de rattan da 
baqueta da 

segunda camada. 

Improviso 1 pan (modulation) 

com rate na  

reverb (plate) + 
delay (dual-S) + 

pedal de 
expressão com 
o efeito wah-
wah (tipo fat 

wah) 

Baqueta de 
plástico com 

maior nível de 
dureza. 

SEÇÃO 2 

 
LOOP 

STATION 
Memory 2 

EFEITOS 
(GP-10) 

BAQUETA 

Camada 01 Metrônomo 
no 

headphone 

reverb 
(plate) 

Baqueta de plástico com maior 
nível de dureza 

Camada 02, 
03, 04 e 05 

 
___ 

 
___ 

Baqueta de plástico com maior 
nível de dureza 

Improviso 2 pan 
(modulation) 
com rate na  

reverb 
(reverse) 

Quarteto de baquetas de borracha 
com o nível de dureza 

intermediário 
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14
* O efeito de diminuendo deve ser controlado pelo pedal da Loop Station.
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