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Resumo: Dando continuidade aos estudos sobre a influência das matrizes teóricas na produção 
brasileira de música eletroacústica, apresentamos os critérios utilizados para a tabulação das respostas 
de um questionário que visa, entre outros aspectos, a mapear a influência das novas contribuições 
teóricas em compositores que pratiquem ou tenham praticado o gênero eletroacústico em algum 
momento de suas carreiras. Como critério para a tabulação, buscamos hierarquizar os dados para que 
possamos identificá-los dentro de uma “árvore de famílias referenciais”, procurando compreender 
cada referencial como um novo desdobramento dos referenciais históricos. Esse critério nos permitirá 
uma maior fluidez na investigação e análise, onde considerações serão feitas e questões levantadas a 
partir dos dados tabulados. 
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Apresentação 
 

Este trabalho é um desdobramento de uma pesquisa desenvolvida pelo 
grupo de pesquisa Oficina de Música Contemporânea da UFRJ, orientado pelo Prof. 
Dr. Rodrigo Cicchelli Velloso, que desde 2008 vem pesquisando os referenciais 
teóricos da música eletroacústica – Musique Concrète, Elektronische Musik e 
Computer Music – e sua influência sobre a produção brasileira.  
Neste artigo, estamos dando um primeiro passo que oferecerá suporte para uma nova 
pesquisa  que já vem referenciada em trabalhos1 publicados pelo grupo. Trata-se de 
uma nova tabulação, criterização e hierarquização dos dados recolhidos de um 
questionário que tem como objetivo principal o mapeamento, estudo e pesquisa dos 
referenciais recentes citados pelos compositores brasileiros de música eletroacústica. 
 

                                                           
1 Este estudo parte de uma atividade de pesquisa cujas etapas de elaboração foram objeto de 
publicações anteriores. Para a fase inicial, ver: VELLOSO, Rodrigo Cicchelli et all. Referenciais 
Teóricos da Música Eletroacústica Brasileira Contemporânea: apontamentos iniciais. In: COLÓQUIO 
DE PESQUISA DA PÓS- GRADUAÇÃO, 8., 2008, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: 
PPGM/EM/UFRJ, no prelo. Para as considerações em torno do questionário distribuído a 
compositores, ver: VELLOSO, Rodrigo Cicchelli et alii. Referenciais Teóricos da Música Eletroacústica 
Brasileira Contemporânea: acerca de um questionário. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA, XIX., 2009, Curitiba. Anais. Curitiba: 
ANPPOM, 2009, p. 501-504. Sobre a influência das matrizes históricas sobre a produção brasileira, 
ver: VELLOSO, R. Cicchelli; MACHADO DE BARROS, Frederico. Referenciais Teóricos da Música 
Eletroacústica Brasileira e a influência das matrizes teóricas. Revista do Programa de Pós Graduação 
– Mestrado em Música UFG, Goiás, v. 14, n.1, 2014. 
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Histórico 
 

Os trabalhos já publicados pelo grupo tratam da influência das matrizes 
históricas sobre os compositores brasileiros, e foram avaliados por meio de um 
questionário que visa, entre outros aspectos, a mapear como essas contribuições 
teóricas tomam parte na produção de compositores que praticam ou praticaram  o 
gênero eletroacústico em algum momento de suas carreiras, além do caráter de suas 
produções nos últimos cinco anos. O questionário foi enviado para sessenta e quatro 
compositores. Destes, quarenta e cinco responderam, o que correspondeu a 70% do 
universo consultado.  

Tal questionário foi intitulado Matrizes Teóricas e levou em consideração a 
busca de dados como: produção recente, tempo de atuação como compositor, média 
de livros específicos lidos, conhecimento do legado teórico, vínculo universitário, a 
influência sobre a produção composicional e o acesso à literatura ligada a Musique 
Concrète, Elektronische Musik e Computer Music.  

No mesmo questionário respondido pelos compositores, havia um espaço 
para que eles indicassem contribuições teóricas abrindo a possibilidade de que 
fossem apontadas outras matrizes, além das já previstas. Foi a partir desses novos 
dados recolhidos que nos propusemos a uma nova pesquisa e, mais especificamente, 
ao desenvolvimento de critérios e de uma hierarquização para uma nova tabulação 
que leva em conta apenas, e tão somente, as contribuições teóricas “recentes”, que 
tiveram importância para os  compositores brasileiros de música eletroacústica.  
 
Nova Tabulação 
 

Inicialmente recolhemos os dados que nos interessavam do questionário e 
os inserimos em uma tabela primária. Esses dados consistem nos termos utilizados 
pelos compositores que caracterizem outros referenciais teóricos que não os já 
apresentados no questionário. Importante dizer que fomos fiéis aos termos citados 
pelos compositores (fig. 1) e os organizamos como um glossário (explicitado mais 
adiante), que também será utilizado pelo grupo em trabalhos futuros envolvendo o 
mesmo tema. 

 

 

Fig.1 Lista primária dos termos 

Ao acessarmos esses termos, observamos que não havia uniformização 
sobre seus significados, dentro e fora do nosso grupo de estudo. Decidimos então 
pesquisar seus significados e os organizamos em um glossário, em ordem alfabética, 
com o intuito de uniformizar e informar o conteúdo de cada termo. Muitas vezes eles 
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têm muitas ramificações, mas tentamos cobrir o campo de estudo em que se 
encontram com informações complementares sempre que possível. Esse trabalho 
complementar foi desenvolvido a partir da bibliografia indicada pelos próprios 
compositores no questionário. Inserimos uma versão resumida do glossário (ver 
ANEXO 1) para uma rápida referência. O arquivo contendo a versão completa do 
glossário pode ser encontrado em  <http://1drv.ms/1ClzaY0> 

 Uma informação obtida a partir das respostas ao questionário foi a 
verificação dos termos mais citados relacionados a nossa pesquisa: 
Espectromorfologia2  (Dennis Smalley) e Soundscape3  (Murray Schaffer). A partir 
dessa informação, sentimos a necessidade de buscar um critério para uma 
hierarquização que nos permita, em um primeiro momento, identificar afinidades 
entre os termos recolhidos. Resolvemos então utilizar as três matrizes teóricas 
históricas (Musique Concrète, Elektronische Musik e Computer Music) como 
“famílias referenciais”. Com base nesse critério, observamos que poderíamos agrupar 
termos pertencentes a uma ou mais famílias. Por exemplo: a Espectromorfologia de 
Dennis Smalley é considerada pelo próprio autor como um desdobramento da 
tipomorfologia de Pierre Schaeffer4. Assim, sua classificação como Musique Concrète 
é aplicada em nossa tabulação. No caso dos dois termos mais citados – 
Espectromorfologia e Soundscape – teremos em ambas uma afinidade explicitada por 
seu caráter morfológico e perceptivo. Estariam inseridos na mesma família da 
Musique Concrète.  

Alguns termos têm uma maior complexidade em sua significação gerando 
ambiguidade, como por exemplo: Plunderphonics5, que pode significar qualquer 
música construída tomando-se uma ou mais gravações de áudio existentes e 
alterando-as (montagem e edição) de tal forma que se configurem em uma nova 
composição. Podemos considerar uma forma de colagem de sons acústicos ou 
eletrônicos. Então temos o termo Plunderphonics, com suas características 
relacionadas à montagem e edição – digital ou não – do áudio, inserido em duas 
“famílias”: Musique Concrète e Computer Music (fig. 2). Há uma flutuação natural 
entre os termos, mas tal critério nos ajudará a entender melhor as suas afinidades e, 
em um futuro próximo, estudar novas relações entre eles.   

 

 
Fig. 2 Exemplo das associações dos termos com as “famílias referenciais” 

 
Apenas para exemplificar a grande variedade encontrada na formação e 

nos referenciais dos compositores brasileiros pesquisados, é interessante observar 
que alguns compositores citaram termos extramusicais tais como: Cognição ecológica 

                                                           
2 Ver Glossário. 
3 Ver Glossário. 
4 Pierre Schaeffer – (1910–1995). Pai da música concreta, o compositor francês Pierre Schaeffer foi um 
dos artistas mais visionários do pós-guerra. Criando “mosaicos de som” abstratos divorciados da teoria 
musical convencional, ele foi o pioneiro de uma revolução sonora que continua a ressoar em toda a 
paisagem cultural contemporânea. 
5 Ver Glossário 
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e Teorias da Mente Incorporada. Outros citaram Psicoacústica, Heurística Musical, 
Acústica Arquitetural, Live Electronics, etc.  

 
 

Concluindo 
 
Temos plena consciência de que as classificações dos referenciais recentes,  

inseridos em uma árvore de “famílias referenciais” podem – e devem – provocar 
algumas diferenças nas classificações de cada individuo, já que os significados dos 
mesmos termos “flutuam”, sob vários aspectos. Isso também acontece dentro do 
nosso recorte teórico/histórico, ou seja, nas três matrizes históricas (Musique 
Concrète, Elektronische Musik e Computer Music). Os critérios escolhidos por nós 
para uma hierarquização sugerem essa flutuação como algo positivo – como um 
pêndulo móvel – já que não há uniformização dos significados de alguns termos 
citados pelos compositores, além deles próprios se entrecruzarem em vários 
momentos. 

Acreditamos que com esse exercício, envolvendo a coleta de novos dados, a 
montagem da tabulação e sua criterização, estaremos facilitando os cruzamentos de 
informações, a busca de regularidades, a identificação e o relacionamento entre as 
“famílias referenciais” encontradas, levando-se em consideração as novas matrizes 
teóricas em relação às obras históricas. Importante observar que esta tabulação, 
juntamente com o glossário produzido, servirá de suporte para outra pesquisa, que 
será empreendida pelo grupo em um futuro próximo. 
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ANEXO 1 

 
1 Psicoacústica:  é o estudo científico da relação entre som, percepção e psicologia 
da música.  
2. Sistemas de afinação: A evolução dos Sistemas de Afinação pode ser dividida 
em três momentos. A afinação Pitagórica, que esteve presente da Idade Média até o 
surgimento do temperamento durante o Período Barroco. Segue o aparecimento de 
alguns sistemas temperados de mais de 12 divisões por oitava, denominados de 
Divisões Múltiplas e finalmente o desenvolvimento de tais sistemas no contexto do 
Século XX.  
3. Análise espectral: Da mesma maneira que uma imagem pode ser descrita como 
uma mistura de cores (frequências na parte visível do espectro eletromagnético), um 
objeto sonoro pode ser descrito como uma mistura de vibrações acústicas 
elementares. Um caminho para “dissecar” o som seria considerar a contribuição de 
vários componentes, cada um correspondendo a uma taxa da variação da pressão do 
ar. À aferição do equilíbrio desses componentes chamamos “análise espectral”. 
4. Cognição Ecológica: James J. Gibson (1904-1979, EUA) foi um psicólogo 
“experimentalista”, pesquisador norte-americano que estudou o comportamento e 
percepção humanos. Ele nos apresentou o que chamou de “uma abordagem ecológica 
para a psicologia”. Diferentemente do pensamento secular de filósofos e cientistas de 
que nós não estamos preocupados com o que nos cerca, mas somente com as suas 
representações, na teoria da percepção direta, de Gibson, a percepção não é 
puramente subjetiva mas baseada em uma “informação ecológica”, que é externa aos 
organismos e específica desses ambientes. Desde 1950 ele argumenta que os valores 
são muito mais “públicos” do que “privados”, e o mundo social é baseado em um 
genuíno ambiente compartilhado.  
5. Espectromorfologia: Termo utilizado por Denis Smalley que o descreve como 
sendo não uma teoria ou método de composição, mas uma ferramenta descritiva 
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baseada na escuta. Os conceitos da espectromorfologia discutem a percepção de 
fontes sonoras, a percepção do gesto e de textura musical, a percepção de variações 
no espectro de um som qualquer e a relação som/ruído em música eletroacústica, 
sempre interpretando o som em termos de seu espectro e de suas mudanças no 
tempo (morfologia).  
6. Estética: Na visão de Marc Jimenez (Filósofo francês) destaca-se a fundação da 
estética como disciplina autônoma, identificando-a como acontecimento de alcance 
considerável, não apenas por ter-se inventado um novo vocabulário capaz de 
esclarecer um saber até então nebuloso ou, talvez, pelo acréscimo a um novo ramo da 
ciência, mas, principalmente, por iluminar o olhar dos contemporâneos sobre a arte 
do passado, artistas e obras de sua época.  
7. Poética: Como disciplina teórica, a poética é o estudo das obras literárias, 
particularmente as narrativas, que visa a esclarecer suas características gerais, a sua 
literalidade, criando conceitos que possam ser generalizados para o entendimento da 
construção de outras obras.  
8. Filosofia: literalmente “amigo da sabedoria” ou “amor pelo saber”. É o estudo de 
problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos 
valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Ao abordar esses problemas, a 
filosofia se distingue da mitologia e da religião por sua ênfase em argumentos 
racionais; por outro lado, diferencia-se das pesquisas científicas por geralmente não 
recorrer a procedimentos empíricos em suas investigações. Entre seus métodos, estão 
a argumentação lógica, a análise conceptual, as experiências de pensamento e outros 
métodos a priori. A Filosofia é o saber mais abrangente. A partir dela, são 
fundamentados e desenvolvidos os projetos educacionais e as pesquisas, bem como 
embasa-se, inclusive, a consultoria a instituições científicas, artísticas e culturais.  
9. Heurística Musical: Heurística é um método ou processo criado com o objetivo 
de encontrar soluções para um problema. É um procedimento simplificador (embora 
não simplista) que, em face de questões difíceis envolve a substituição destas por 
outras de resolução mais fácil a fim de encontrar respostas viáveis, ainda que 
imperfeitas.  
10. Estudo da percepção espacial do som: Todos os objetos do nosso mundo 
perceptivo são distintos no tempo e no espaço e têm propriedades distintas, ou seja, 
eles aparecem em determinados momentos, em certas posições, e estão equipados 
com qualidades específicas. O que é válido para todas as percepções, por conseguinte, 
também se aplica ao que se pode ouvir - ou seja, o que devemos chamar de sequência 
de eventos auditivos (ou eventos auditivos seguidos). Quem ouve um som através de 
um alto-falante vivencia, por exemplo, um evento auditivo relacionado a um alto-
falante, que é perceptivelmente presente durante um determinado período de tempo, 
em uma determinada região do espaço, e possui certas propriedades, tais como a 
sonoridade específica, altura, timbre, etc. 
11. Gestão do espaço em sistemas de imersão: Imersão sonora é a capacidade 
de envolver o ouvinte por um campo sonoro, criando a percepção de se estar imerso 
em um ambiente acústico, tendo os sons (as fontes sonoras) distribuídos e 
posicionados ao redor. 
12. Acústica arquitetural: Os especialistas de acústica arquitetônica estudam o 
som em recintos fechados.  
13. Interdisciplinary Involvement and Community Spaces: É um projeto 
intensivo de 3 anos que envolve áreas artísticas que recebem pouca atenção nos 
currículos das instituições de ensino superior. Destina-se a ajudar os alunos de 
diferentes disciplinas a reunir e expandir as suas habilidades, colaborar de forma 
inovadora e trabalhar em uma dimensão social.  
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14. Intervenções sonoras em espaços públicos: Buscando utilizar o som de 
modo diferenciado, privilegiando questões que expandem os problemas típicos da 
música (ritmo, harmonia, etc), a arte sonora tem no espaço um amplo campo de 
exploração estética. A relação entre som e ambiente permite uma multiplicidade de 
possibilidades poéticas: a ocupação espacial, a criação plástica, o conceito de 
escultura expandida, a tridimensionalidade e a sensação volumétrica, assim como as 
questões de localização geográfica.  
15. Linguagem da música eletroacústica, na linha inglesa: Compositores 
como Simon Emmerson, Denis Smalley, Trevor wishart, Jonathan Harvey.  
16. Linguística: Ciência que estuda os fenômenos relacionados à linguagem verbal 
humana, buscando entender quais são as características e princípios que regem as 
estruturas das línguas do mundo.  
17. Semiótica: Ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens 
possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e 
qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significado e de sentido.  
18. Fonética: Ramo da Linguística que estuda a natureza física da produção e da 
percepção dos sons da fala humana. Preocupa-se com a parte significante do signo 
linguístico e não com o seu conteúdo. Divide-se em Fonética Articulatória, Fonética 
Acústica, Fonética Auditiva e Fonética Instrumental.  
19. Fonologia: do Grego phonos = voz/som e logos = palavra/estudo. É o ramo da 
Linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma, do ponto de vista de sua 
função no sistema de comunicação linguística.   
20. Live Electronics: Qualquer tipo de música que inclui o uso de dispositivos 
geradores de sons eletrônicos e computadores. Pode incluir ou não o uso de material 
pré-gravado ou samples. São desdobramentos: Laptronica, Improvisação 
Eletroacústica, Live Coding. 
21. Noise Music: A noise music inclui uma grande variedade de estilos musicais, e 
em sua prática composicional, o ruído é um aspecto primordial. Muitos artistas não 
só constroem seus próprios dispositivos geradores de ruído, mas também os seus 
próprios equipamentos de gravação e software personalizado. Em termos mais gerais 
a noise music pode conter aspectos como a improvisação, técnica estendida, 
cacofonia e indeterminação, e em muitos casos, o uso convencional da melodia, 
harmonia, ritmo e pulso é por vezes dispensado. 
22. Novas técnicas de síntese e processamento de sinal: trata-se da sigla 
DAFX, que significa Digital Audio Effects. É também o nome do projeto de pesquisa 
europeu para cooperação e transferência científica, a EU-COST-G6. Os 
processamentos para áudio (Audio Effects) são usados por aqueles que estão 
envolvidos na geração de sinais digitais (musicais), que fundem-se ao uso de técnicas 
de microfonação e são enviados a processadores de efeito que sintetizam, gravam, 
produzem e difundem esses sinais. 
23. Paisagem Sonora (Soundscape): Soundscape é um neologismo criado pelo 
autor R. Murray Schafer, e que tem sido consensualmente traduzido, nos países 
latinos, por “paisagem sonora”. A paisagem sonora é, segundo o autor, o ambiente 
sonoro. Tecnicamente, qualquer porção do ambiente sonoro vista como um campo de 
estudos.  
24. Plunderphonics: Termo cunhado pelo compositor canadense John Oswald em 
1985, em seu artigo Plunderphonics ou Audio Piracy. Desde então tem sido aplicado 
a qualquer música feita tomando uma ou mais gravações de áudio existentes e 
alterando-as de alguma forma para fazer uma nova composição. Plunderphonics 
pode ser considerado uma forma de colagem de sons. 
25. Remix: Significa tomar artefatos culturais, combinar e manipulá-los em novos 
tipos de mixagens criativas.  
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26. Sampling: Na linguagem popular, sampling significa fazer uma gravação digital 
de um som relativamente curto. O termo “sampling” deriva de noções pré-
estabelecidas de “digital samples” (amostragem digital) e sampling rate (taxa de 
amostragem). Samplear instrumentos, com ou sem teclas, são ações largamente 
utilizadas. 
27. Teorias de Análise e Composição: Levando-se em consideração a 
bibliografia indicada pelos compositores no questionário, foi citado o compositor 
Inglês Trevor Wishart (1946) que tem contribuído com a composição em áudio 
digital, em meios fixos e interativos. Ele também tem escrito extensivamente sobre o 
assunto que chama de "arte sonora", e contribuiu para a concepção e implementação 
de ferramentas de software usadas na criação de música digital: o Composers 
Desktop Project. 
Trabalha o conceito de landscape e as relações entre os espaços acústicos reais e 
virtuais e os objetos inseridos dentro deles, além de estudos sobre o dicurso 
metafórico. 
28. Teorias da mente incorporada: A noção de mente incorporada é aquela que 
afirma que a cognição depende da ação, principalmente no que se refere à percepção. 
O organismo não é um receptor passivo de estímulos do ambiente. Seu ambiente de 
percepção é recortado pela sua forma de atuar (agir) e interagir com o ambiente. É 
por estar incorporado e atuante no ambiente que a percepção se torna possível. Em 
outras palavras, uma mente incorporada é aquela que percebe o mundo por estar 
situada nele em constante ação; situada pelo corpo (incorporada) e agindo com o 
corpo (atuação carnal). 
 


