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Resumo: O presente trabalho objetiva revelar as primeiras questões ligadas à recém-iniciada pesquisa 
de doutorado, que envolve o Pensamento Sincrético (doravante PS), correlacionado-as com formulações 
a cerca da superfície musical e obra musical, apresentadas por Lartatara e Gardner (2007). O PS expõe 
viés pragmático acerca da organização do material musical através de seus conceitos fundamentais: PEC 
(Potencial Expressivo Compositivo), VIS (Vetor Interativo Sincrético) e INT (Interação). Aplicações 
destes conceitos culminaram na concepção original do Domínio Sonoro; uma espécie de espaço não 
físico, conceitual, onde parâmetros musicais se relacionam gerando Ondas de Perturbação, ou 
Perturbação. Através deste último conceito, espera-se obter uma ferramenta analítica que forneça 
visualização dos acontecimentos no Domínio Sonoro. As ideias apresentadas por Latartara e Gardner 
dialogam, portanto, com as propostas do presente autor. 
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Introdução 

O primeiro e único texto acerca do Pensamento Sincrético foi publicado em 
2013, por José Halac1, a fim de ser aplicado em uma de suas classes de composição. 
Desde então, a abordagem tem ganhado fôlego entre seus alunos. Contudo, até onde se 
sabe, nenhuma pesquisa científica foi dedicada ao assunto. Durante o mês de outubro 
de 2014, o presente autor esteve em residência artística na Universidade Nacional de 
Córdoba, sendo orientado por Halac. A partir de então, obras foram compostas 
utilizando o PS como referência: Peace Cell (2014), da qual será apresentada uma breve 
análise afim de expor o emprego das ferramentas do PS, Ilusões Temporais (2015) e 
Fragmentos Quânticos (2015). Destas experiências,  a princípio, pode-se dizer que os 
resultados apontaram positivamente para uma futura pesquisa. 

Por outro lado, as experiências revelaram também que o pouco 
aprofundamento nos conceitos, ou a falta de material científico sobre o assunto, não 
fornece ao compositor amplo controle sobre a operacionalidade do sistema.  

Uma das possíveis razões reside no fato que o conceito de Vetor Interativo 
Sincrético (VIS) ainda carece de categorização mais detalhada. Por exemplo, um PEC 
(Potencial Expressivo Composicional) pode ter vários vetores (VIS) ao mesmo tempo, 
ou um vetor que represente a soma de todos os outros. 

Da mesma forma o conceito de Interação (INT) pode ser entendido como 
um conjunto de transformações vetoriais. Deste modo, as relações entre PEC, VIS e 
INT podem atingir maior coesão e o processo composicional pode se tornar mais linear. 
Estes conceitos serão detalhados nas sessões seguintes. 

Estas constatações apontaram para outra importante questão da pesquisa: 
se por um lado as instâncias metodológicas do PS garantem materialização e 
desenvolvimento do objeto musical, por outro, é preciso estabelecer o meio, a malha 
onde as relações se engendram. Este espaço é estabelecido antes de qualquer conexão 
entre parâmetros musicais: uma rede espaço-temporal chamada de Domínio Sonoro2, 

                                                           
1 Mestre em composição pela Universidade da cidade de Nova Iorque - USA. Compositor e Professor 
Titular das disciplinas de composição I, II e III na Universidade Nacional de Córdoba – Argentina. 
 
2 Concepção original do autor. 
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onde qualquer acontecimento é entendido como uma Perturbação3 do espaço, ou onde 
a soma de acontecimentos geram Ondas de Perturbação. Esta proposta coloca o tempo 
musical4 em segundo plano na malha do domínio sonoro, conferindo a ele o status de 
parâmetro, desvencilhando-o do espaço, ou seja, desmembrando pelo menos em um 
nível ideológico a ideia do espaço/tempo musical. 

Consequentemente, as ondas de perturbação possuirão formas 
diferenciadas, resultantes das distintas combinações entre todos os parâmetros 
musicais. Esta definição pode proporcionar ao domínio sonoro, a transição da 
qualidade abstrata para concreta. Pois é pretendido elaborar, com auxílio de 
ferramentas computacionais, um aplicativo que gere  a visualização das perturbações 
no domínio sonoro. Certamente, esta será uma tarefa complexa, é um dos objetivos 
centrais da pesquisa.  

A vinculação com o texto de Latartara e Gardiner (2007) está na relação 
entre  a visualização das ondas perturbação e domínio sonoro, isto é, no surgimento de 
um material não abstrato que exponha os conceitos abstratos pertencentes ao domínio 
sonoro. Os autores utilizam spetrogramas como ferramentas analíticas na pesquisa em 
performance musical. Neste sentido, discutem a relação entre partitura, performance 
e spectrograma e propõem uma abordagem a cerca do conceito de obra musical. Estas 
ideias servem como base para as propostas apresentadas no presente artigo. 

O Pensamento Sincrético 

Segundo Halac (2013, p. 1), o pensamento sincrético “pode ser um modo de 
alcançar um nível de entendimento de algo que não corresponde a um contexto 
particular.” Em outras palavras, a abordagem estabelece conexões entre a matéria 
prima (ideia), seu comportamento (características da ideia) e metamorfose (interação 
e transformação).  

 
Fig. 1 – Planejamento empregado em Peace Cell. Concepção original do presente autor. 

                                                           
3 Concepção original do autor. 
4 Entende-se tempo musical como um parâmetro musical de três faces: o ritmo, a métrica e o pulso. 
Neste caso, o ritmo, isto é, configurações rítmicas, são consideradas como nível inicial de qualquer 
evento que se aproprie de qualidades temporais. 
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Para Halac, a ideia é imbuída de potencial expressivo compositivo (PEC). 
Ela pode representar “ruídos, acordes, melodias, intervalos, uma canção folclórica, um 
poema, um grito, um som de um trem, um complexo motívico, um gesto violento ou 
suave ou um dispositivo que opere de algum modo em que pode ser escutado” (Op. 
Cit., p. 01). Trata-se do nível embrionário da ideia, algo que ainda careça de outras 
caraterísticas (direção e/ou articulação e/ou dinâmica, etc).  Contudo, uma fonte não 
sonora não pode ser entendida com um PEC. “Não poderia ser, por exemplo, uma 
matriz serial, esta fala mais com a organização, em vez de o próprio som e, portanto, 
não tem lugar como potencial expressivo” (Op. Cit., p. 01). Um PEC, porém, “pode 
aparecer como uma ideia não sonora (mental) via improvisação ou algum método 
generativo de números aleatórios, ou seja, algo pré-concebido como eu disse antes, um 
material já feito, mas, repito, não é musical até que ele se conecta a outro PEC.” (Op. 
Cit., p. 01). Neste sentido, o PEC representa o materialização sonora de uma ideia 
musical ou não musical.  

 

 
 

Fig. 3 – Clímax textural, ponto de convergência dos vetores em Peace Cell. Concepção original do 
presente autor. 

 

Ainda segundo Halac, o PEC necessita de sentido, direção e energia. Á estas 
características é dado nome de Vetor interatido sincrético – VIS. Diz respeito às “ (...) 
conexões das relações válidas para um compositor” entre o material (PEC) e seu 
sentido. Um VIS buscará então, através da liberdade de pensamento e ação do 
compositor, implantar identidade ao PEC. “Interessa neste caso, a ênfase na 
composição a partir do manejo tanto perceptivo quanto racional do som e a busca de 
novas condições para que os sons sejam organizados e não seguindo regras que 
podem ser torcidas.” (Op. Cit., p. 01). Com isso, Halac cria uma dinâmica particular de 
significação ao PEC.  

Todos estes conceitos foram empregados no planejamento composicional 
de Peace Cell (Fig. 1). 

Os procedimentos utilizados em Peace Cell servem como exemplo do 
processo de significação que  os VIS concedem aos cinco PEC elencados. O PEC 1 é 
representado por um intervalo de 2ª maior (c. 01). É o mais extenso (c. 01-39), sofre 
maior número de interações e atua em conjunto com outros PEC. A desfragmentação 
temporal progressiva, que é iniciada pela frase que se apresenta na mão esquerda (c. 
02), indica a trajetória vetorial (VIS). O intuito foi de que a transformação dos vetores 
interativos culminassem com o surgimento do PEC 2 (c. 07-18).  

As passagens entre alturas figuram-se como o novo PEC e sua execução 
temporalmente indeterminada caracteriza o vetor interativo adotado. A partir do PEC 
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2 originam-se os PEC 3 e 4. (c. 19). Eles possuem, no entanto, o mesmo vetor interativo 
do PEC anterior e duração prolongada (c. 19-29). A interação entre todos os PEC, as 
mudanças progressivas de circularidade que ocorrem isoladamente e em conjunto, 
levam ao momento de maior tensão da obra. (c. 30-38; Fig. 2 e 3). 

Domínio Sonoro e Ondas de Perturbação 

As ferramentas do PS atribuem caraterísticas, geram identidade aos 
materiais envolvidos. É o resultado das correlações entre os parâmetros musicais, 
elencadas a partir de um viés pragmático. O PS é, portanto, uma proposta de 
organização do material musical que se dá na partitura. Seu intuito é a significação 
deste material através de conceitos que sistematizam parâmetros musicais.  O 
ponto de partida é passagem do estado abstrato para o concreto, do ideal para a 
realização sonora física5 (PEC) na partitura. Contudo, é necessário instituir um espaço 
inicial onde as relações ainda não foram constituídas, onde nem a matéria e nem o 
tempo existam, para que os processos do PS ganhem autonomia. 

 

 
 

Fig. 4 – Representação do Domínio Sonoro. Concepção original do presente autor. 

 

O Domíno Sonoro é portanto, um espaço abstrato, uma rede 
espaço/temporal onde os eventos geram Ondas de Perturbação. É como uma piscina 
totalmente cheia de água, completamente imóvel. Ao atirar uma pequena pedra na 
piscina, por exemplo, a água irá se agitar, provocando ondas. Se uma pedra maior for 
arremessada, ondas maiores serão formadas. Analogamente, a matéria que compõe a 
pedra representa o PEC; o formato da pedra, seu peso e a forma de como é jogada, 
representam o VIS; e a relação entre as ondas geradas correspondem à INT. Assim 
sendo, o tempo (configurações rítmicas) como parâmetro musical, é também um dos  
vetores, mesmo que presente em qualquer configuração (Fig. 4). 

 

                                                           
5 Evidentemente, existem questões de cunho cognitivo ligadas ao processo de significação do material 
sonoro promovido pelo PEC, que serão tratadas em artigos posteriores. 
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Todo acontecimento dentro do Domínio Sonoro é uma perturbação do 
espaço, assim como as ondas dentro da piscina inicialmente imóvel. As Ondas de 
Perturbação se referem, portanto, ao comportamento da matéria dentro do Domínio 
Sonoro. São resultantes dos vetores e das interações aplicadas. Não existe, até o 
momento, uma ferramenta que gere visualização das Ondas de Perturbação no 
Domínio Sonoro. Todavia, acredita-se que, futuramente, por intermédio de um 
mecanismo computacional, seja possível obter sua visualização (Fig5). 

 

 

 

 

Fig. 5 – Exemplo de possível representação do Domínio Sonoro. Concepção original do presente autor. 

 

Na figura acima, as cores podem ser atribuídas a parâmetros diferentes. Por 
exemplo, a cor verde pode ser relacionada às dinâmicas, a laranja às configurações 
rítmicas e a roxa à densidade da textura. Contudo, a figura representa uma hipótese. 

Estes conceitos são concepções originais do presente autor, e portanto, se 
faz necessário a ampliação do diálogo com outras abordagens. Existe, por exemplo, no 
que diz respeito ao VIS, correspondência com a Física e a Matemática, considerando o 
sentido vetorial, por ele possibilitado, à combinação dos parâmetros musicais. 
Provavelmente, nas próximas etapas da presente pesquisa, esta será uma questão 
pertinente. Porém, como antes explicado, a pesquisa na qual este artigo se insere está 
em fase inicial. Novos cruzamentos de informações e campos estão sendo processados. 

Metaestado e Obra Musical 

Lartartara e Gardner (2007) apresentam spectrográficos como fonte de 
dados para análise de performances. São expostas, através dos gráficos, características 
que não poderiam ser percebidas apenas pela comparação de áudios, por exemplo. O 
uso dos pedais, dinâmicas e considerações a respeito da pulsação ficam evidentes com 
uso dos spectrogramas. A questão central do artigo engloba o confrontamento entre 
análise e performance, a validação do spectrográfico como fonte da dados, e a 
proposição de uma nova teoria a cerca da obra musical. Este último ponto tem 
representação significativa para as propostas do presente trabalho. 
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No intuito de revelar um novo modelo para a obra musical, os autores 
expõem primeiramente as diferenças entre análises prescretivas e descritivas6. A 
primeira, se refere a realização física, do significado imanente para o concreto, da 
partitura para a performance. A segunda representa o contrário, é a aquela que procura 
significado a partir da performance, que comparando com a partitura. O que existe, na 
verdade, é uma relação cíclica, pois 

a partitura tem uma relação prescritiva com a performance, a performance é 
usada para criar o spectrográfico descritivo, e o spectgrográfico é uma 
visualizaram estática da obra, como a partitura, porm, com um relação 
descritiva com a performance. (Op. Cit., 2007, p. 66)7. 

Ou seja: da partitura, da visualização estática, para a performance (análise 
prescritiva); da performance para o spectrográfico, para a visualização estática (análise 
descritiva). 

Surge, então, o conceito de metaestável, que originalmente foi cunhado pelo 
filósofo da ciência, Gilbert Simondon. Significa um estado de tranformação causado 
pela tens”ao entre modelos opostos e próximos8. No contexto musical, o conceito é 
aplicado a definição de obra musical que os autores buscam expor. A obra musical 
metaestável existe em todos os possíveis modelos de analises e performances que se 
aproximam e até mesmo se distanciam.9 

A proposta de visualização das Ondas de Pertubação no Domínio Sonoro, 
pode ser entendida como uma análise descritiva de uma performance, mesmo não 
sendo seu objetivo final comparar performances. Portanto, o Domínio Sonono e as 
Ondas de Pertubação revelam caracterísitcias únicas de uma obra, sendo uma das 
possíveis análises em meio a outras que se aproximam e se retraem. A condição de obra 
musical metaestável torna-se essencial para a aplicação dos conceitos do PS, do 
Domínio Sonoro e Perturbação.  

Considerações Finais 

As próximas etapas da pesquisa envolvem a interlocução das ideias com 
abordagens similares, e a experimentação dos conceitos. Espera-se que através destas 
ações seja posível propor a visualização das Ondas de Pertubação, ampliar 
teoricamente os conceitos do PS e envolve-los mais profundamete na proposta 
ideológica do Domínio Sonoro. 

Referências  

BERRY, Wallace. Structural functions in music. New York: Dover, 1976. 

LATARTARA Jhon., GARDINER, Michael. Analysis, Performance, and Images of Musical 

Sound: Surfaces, Cyclical Relationships and the Musical Work. Current Musicology, 84, p. 53-

78, 2007. 

                                                           
6 “The first approach he calls "prescriptive," which involves the analysis of a score prior to, and perhaps 
as the basis for, a performance. The second he calls "descriptive," which involves the analysis of an actual 
performance.” (Op. Cit., p. 55). 
7 “The score has a prescriptive relationship to the performance, a performance is used to create a 
descriptive spectrograph, and a spectrograph is a static visualization of a work, like a socre, but with a 
descriptive relationship to the performance.” (Op. Cit., p. 66). Tradução nossa. 
8 “... a state od constante becoming and transformation caused by tension between corroborating and/or 
opposing models.” (Op. Cit, 2007, p.72). Tradução nossa. 
9 “ The metastable musical work existis within the potentials of all possible analyses and performances 
models that may corroborate and even oppose one another.” 



  
 

Anais do 14º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 12 

 
 

HALAC, Jose. Pensamiento Sincrético. 2013. Disponível em: 

http://www.josehalac.com.ar/research.html. Acessado em 01/11/2014 

HALAC, Jose. No hay que ensenar musica electroacustica. 2010. Disponível em: 

<http://www.josehalac.com.ar/research.html> Acessado em 01/11/2014 

 

  

http://www.josehalac.com.ar/research.html.%20Acessado%20em%2001/11/2014

