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U ma preocupação perpassa o volume da Revista Brasileira de Música 
apresentado nesta oportunidade: a performance musical em suas 

múltiplas dimensões – interpretação, improvisação, interação, colabora-
ção, gravação etc. Uma ampla gama de categorias e tradições musicais 
são nesta perspectiva enfocadas, da música de concerto ao jazz e a mú-
sica contemporânea, em um conjunto de contribuições que termina por 
colocar em questão (embora nunca explicitamente) uma antiga divisão 
e hierarquização da criatividade musical baseada, como sugeriu Bruno 
Nettl há não muito tempo, na distinção entre “composição propria-
mente, uma arte, com notação, tal como praticada por personalidades 
como Beethoven, e várias outras formas de fazer música – composição 
em músicas transmitidas oralmente, improvisação e processos relacio-
nados – tomadas conjuntamente como uma forma de craft”.1 De fato, o 
conjunto de estudos ora apresentados parece bem evidenciar quão mais 
adequada revela-se hoje uma compreensão da criação musical, nova-
mente nas palavras de Nettl, como um “longo continuum”: pois se por 
um lado “todas as performances fazem uso de material pré-existente”, 
por outro também “todo performer introduz importantes elementos 
pessoais criativos [à obra interpretada]” (ibidem). Neste ponto, consta-
tamos que um longo foi caminho foi percorrido pela pesquisa musical 
desde a seu estabelecimento como disciplina acadêmica por Guido Adler, 
cujo pensamento é marcado por uma forte diferenciação entre “compo-
sitor” e “intérprete” (em certa ocasião, com efeito, Adler chegou mesmo 

1 Nettl, Bruno. “What are the great discoveries of your field? Informal comments on the 
contributions of ethnomusicology”. Muzikoloski Zbornik, v. 51, n. 2, 2015, p. 168.
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ao ponto de comparar o papel criativo do performer à “erva daninha e 
parasitária” ameaçando dominar “o tronco robusto”2 da obra musical!).

Duas contribuições compõem a seção “Artigos” deste volume. Na 
primeira, José Vianey dos Santos apresenta resultados de pesquisa em torno 
do oratório Candomblé (1958) do compositor paraibano José Siqueira, 
destacando aspectos de sua gênese, estreia no Rio de Janeiro em 1958 e 
ainda de sua posterior gravação na então União Soviética, no ano de 1975. 
Como explica Vianey dos Santos, a obra deve sua origem e estrutura à 
pesquisa de campo realizada por Siqueira em Salvador, Bahia, que incluiu 
visitas e gravações dos mais importantes candomblés e uma atenta análise 
das melodias dos cânticos desta manifestação religiosa de matriz africana. 
A fim de melhor representar o cerimonial respectivo, Siqueira optou, na 
composição de seu “oratório fetichista em 13 partes”, pela utilização da 
língua nagô, aspecto também detalhadamente analisado por Vianey dos 
Santos – em um estudo que não perde de vista nem a dimensão da interpre-
tação da obra, nem o caráter performático da própria religiosidade que lhe 
serviu de base e inspiração. Resta, assim, um quadro imensamente vívido 
(incluindo exemplos musicais que a serem ouvidos através da leitura de 
“qr codes”) desta importante obra da literatura sinfônico-vocal brasileira. 
Na segunda contribuição incluída na seção “Artigos”, por sua vez, Miguel 
Clemente, Manuel Falleiros e José Fornari apresentam um estudo contra-
pondo o princípio de um gradual aumento da “variabilidade” na prática 
musical à noção (mais amplamente difundida) de aprendizado por “repe-
tição”. Fixando-se no conceito de “livre improvisação” como princípio 
capaz de propiciar um melhor desenvolvimento de habilidades motoras, 
cognitivas e criativas por parte de estudantes de música, e aqui mais espe-
cificamente de saxofone, os autores vão testar a hipótese proposta a partir 
de um estudo de caso baseado na distinção metodológica clássica entre 
dois grupos, de controle e experimental. Da análise do dados assim obti-
dos decorre a conclusão de que o princípio da variabilidade, intrínseco à 
“livre improvisação” investigada pelos autores, teria a virtude de estimular 

2 Adler, Guido. “Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft”. Vierteljahrsschrift 
für Musikwissenschaft, v. 1, n. 1, 1885, p. 10.
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não somente a imaginação e criatividade do aluno, mas para além destas 
também a sua motivação e autonomia no âmbito do processo pedagógico.

Segue no volume o dossiê temático “Processos criativos em performance 
musical colaborativa – dinâmicas e perspectivas”, organizado pelos edito-
res convidados Pedro S. Bittencourt, docente do Programa de Pós-Gra-
duação em Música da ufrj e líder do Grupo de Pesquisa “Performance 
Hoje”, e Danilo Rossetti, professor da ufmt, colaborador do Programa 
de Pós-Graduação em Música da unicamp e líder do Grupo de Pesquisa 
“Criação, análise e performance musical com suporte computacional”, 
ambos participantes da rede de grupos de pesquisa musitec, dedicada à 
música e tecnologia. Reunido já no contexto da pandemia da covid-19, o 
conjunto de dez contribuições aborda as diversas preocupações em torno 
da performance musical já citadas, às quais vem somar, porém, aspectos 
mais específicos como a performance remota, a relação da performance 
com a análise musical e a escuta, práticas da música mista e a exploração 
de recursos audiovisuais. Igualmente contemplado, no dossiê, apresenta-
-se o campo aberto – e a cada dia mais relevante – das criações coletivas 
e das coautorias compositor(es)-instrumentista(s). Não deixa de ser notá-
vel o fato de muitas das reflexões em torno do tema da performance musi-
cal colaborativa desenvolverem-se em torno de objetos inequivocamente 
conceituados como “obra”: das produções do grupo Imaginários Sonoros 
aos Cadernos sonoros de Carrascoza Bomfim, do Caldo de cana de David 
Ganc à Eponina de Nazareth-Mignone, de obras do compositor português 
Jorge Peixinho às composições dos próprios autores como Interferência, 
A cidade e os espelhos, Brain Washed, Brain Dead e Helena e seu ventrí-
loquo. Como sugerido acima, coloca-se com isso uma inestimável contri-
buição para a compreensão da criatividade musical para além da antiga 
dicotomia entre “composição propriamente” e “outras formas de fazer 
música”, que revelam-se agora irrevogavelmente integradas. Nas palavras 
do destacado musicólogo francês Nicolas Donin, na entrevista em língua 
inglesa que complementa o dossiê temático deste volume, trata-se aí da 
construção da alternativa de “reconhecer a importância da notação, mas 
[também] circundá-la com uma série de outras coisas que são tão prevalen-
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tes e importantes quanto a partitura”. Conduzido por Pedro S. Bittencourt 
e Danilo Rossetti em outubro de 2020, este instigante diálogo com Donin, 
pesquisador do Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique 
(ircam) de Paris, abordou desde o tema de sua trajetória como pesquisa-
dor e musicólogo até aspectos mais específicos de seu trabalho, abrangendo 
tópicos como análise musical e práticas musicais colaborativas no âmbito 
da performance, da improvisação e da composição.

Conclui o volume uma resenha do livro O cravo no Rio de Janeiro do 
século xx de Marcelo Fagerlande, Mayra Pereira e Barroso e Maria Aida 
Barroso (Rio de Janeiro, 2020), também este uma importante contribuição 
à compreensão da performance musical e sua história, no período, instru-
mento e local em questão. Como nos fazem observar os autores do livro 
e destaca a autora da resenha, a cravista Helena Jank, ela própria impor-
tante personagem da história que comenta, o cravo apresenta-se ao longo 
do século abordado não apenas como principal eixo de uma (então) nova 
e inédita tendência no campo da performance musical – aquela apontando 
para a “busca sistemática por uma abordagem historicamente orientada” 
do repertório barroco – mas também, e até certo ponto, como desvelador de 
possibilidades também para a própria música do século xx. O vasto pano-
rama de questões que se coloca, com isso, relaciona-se a muito do conteúdo 
discutido ao longo do volume.

Finalmente, os editores-chefes gostariam de expressar seus sinceros 
agradecimentos a todos aqueles que tornaram possível a publicação do 
presente número da Revista Brasileira de Música em meio a um período 
de dificuldades e incertezas, e muito especialmente aos editores convi-
dados Pedro S. Bittencourt e Danilo Rossetti e a todos os autores das 
contribuições nele incluídas.

os editores-chefes.



Artigos

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020
publicação do programa de pós-graduação em música
escola de música da universidade federal do rio de janeiro





539

O oratório Candomblé
de José Siqueira: do ritual
religioso à obra de arte universal
José Vianey dos Santos1

RESUMO: Este artigo apresenta alguns resultados da pesquisa sobre o primeiro oratório 
do compositor José Siqueira, Candomblé (1958), no que diz respeito à sua gênese, 
histórico e características musicais. Com uma revisão musical, pretendemos desfazer as 
discrepâncias entre a grade e a partitura de ensaio para unificar o discurso entre os dois 
documentos. Utilizamos também a gravação de Moscou (1975) para comparar com 
as partituras, observando detalhes sobre a prática interpretativa. A partir da revisão, 
ampliamos o estudo para a elucidação do texto em nagô, objetivando a compreensão 
para o aprimoramento na prática interpretativa. Estudamos a cultura nagô no contexto 
da liturgia do candomblé, notadamente sob a ótica das influências da cultura iorubá 
e tendo como base a região de Salvador, Bahia, onde o compositor coletou o material 
para seu oratório. Pretendemos situar o Candomblé no cenário da música de concerto 
no Brasil e no mundo, destacando suas particularidades e inovações.

PALAVRAS-CHAVE: José Siqueira. Oratório. Candomblé. Nagô. Práticas interpretativas.

ABSTRACT: This article presents some findings of the research on the first oratorio by 
the composer José Siqueira, Candomblé (1958), regarding its genesis, history and mu-
sical features. With a musical review, we intend to undo the discrepancies between the 
full score and the rehearsal score to unify the discourse between the two documents. 
We also used the recording of Moscow (1975) to compare with the scores observing 
details regarding the musical performance. From this review, we extended the study to 
elucidate the text in Nagô, with the purpose of a better understanding to improve the 
musical performance. We studied the Nagô culture in the context of candomblé liturgy, 
especially from the perspective of the influences of Yoruba culture based on the area of 
Salvador, Bahia, where the composer collected material for his oratorio. We also intend 
to situate the Candomblé in the scene of concert music in Brazil and in the world, high-
lighting its particularities and innovations.

KEY-WORDS: José Siqueira. Oratorio. Candomble. Nago. Performance practices.

1 Universidade Federal da Paraíba (ufpb).

doi: https://doi.org/10.47146/rbm.v33i2.32038

Recebido em 02 de fevereiro de 2020, aprovado em 31 de maio de 2020.
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A maioria dos autores define o oratório como uma obra musical 
de grande extensão, essencialmente vocal e elaborada a partir de 

um texto sacro com conteúdo dramático, narrativo ou contemplativo. 
Enquanto gênero na música ocidental, o oratório se constitui num dos 
pilares da forma vocal de concerto ou dramática de grande porte, ao lado 
da cantata e da ópera. Devido a sua origem na Itália do século xvii e a sua 
função religiosa, o oratório era originariamente composto com texto em 
latim ou italiano e apresentado nos anexos das igrejas, onde pessoas leigas 
da sociedade em geral se reuniam para o culto do catolicismo romano 
(Smither, 1977). Subdividido em números, partes que integram o todo, 
mas que podem ser executadas separadamente, o oratório, assim como a 
cantata, não prevê encenação, diferindo da ópera também nesse aspecto.

Atravessando diversas eras e correntes estéticas na história da música 
ocidental, o oratório se modifica principalmente em conteúdo. Não neces-
sariamente apresentado em cenários eclesiásticos nem mais composto a 
partir de um texto sacro, o oratório adquire outra característica ao ser 
cantado em vernáculo pátrio do compositor. Assim chega à realidade 
cultural brasileira notadamente através dos compositores do naciona-
lismo e da contemporaneidade, ampliando o espectro desta literatura 
musical.

Apesar de Colombo (1892) de Carlos Gomes ter sido concebido como 
um poema vocal-sinfônico (sic) em quatro partes, autores como Vasco 
Mariz o nomeiam de oratório (Mariz, 2000, p. 92). Nas últimas déca-
das no Brasil, Colombo vem sendo apresentado como ópera, no entanto, 
coube a Villa-Lobos a iniciativa primeira e bem-sucedida de colocá-lo 
no palco como ópera no Theatro Municipal do Rio de Janeiro no ano 
de 1936 (Cardoso, 1997). Certa ambiguidade acontece com Vida pura 
(1919) de Villa-Lobos que, assemelhando-se mais a uma cantata sinfôni-
co-coral, o próprio compositor resolveu denominá-lo de oratório (Mariz, 
2000, p. 191). A ambiguidade continua noutra obra do mesmo autor, 
Sumé Pater Patrium (1952-53), que está publicada como sua décima 
sinfonia, porém anotado, entre parênteses, como oratório (Ministério da 
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Cultura-ibram, 2009, p. 46). Dentro desta perspectiva histórica, encon-
tramos Via Sacra (2004), um oratório de Semana Santa de Ilza Nogueira 
(1948), obra eclética, cuja ambientação musical retrata o simbolismo das 
limitações humanas perante o divino. Entretanto, dois nomes demons-
traram maior interesse no gênero oratório: o amazonense Cláudio de Sá 
Santoro (1919-1989) e o paraibano José de Lima Siqueira (1907-1985). 
Santoro compôs Ode a Stalingrado (1947), que nos restou inacabado, 
Berlim, 13 de agosto (1962) e Os estatutos do homem (1984), obras de 
marcante teor político. Siqueira, no entanto, vem firmando sua posição 
como o compositor brasileiro mais prolífico neste gênero, até o presente.

Siqueira compôs quatro oratórios ao longo da sua vida, todos dentro 
da estética nacionalista. Três com temática contemplativa, sendo dois com 
inspiração na religião negra com texto tradicional em nagô, Candomblé 
(1958) e Candomblé II (1970) e outro inspirado no folclore nordestino, 
Festas natalinas do Nordeste (1974). O último oratório tem temática 
narrativa com teor histórico-político sobre poesia de Cecília Meireles, A 
grande tragédia da Conjuração Mineira (1980). Até o presente momento, 
o segundo e o último oratórios aqui listados continuam inéditos, conforme 
pesquisa bibliográfica, incluindo o catálogo de obras do compositor 
(Ministério das Relações Exteriores, 1980).

Em entrevista ao jornal Última Hora do Rio de Janeiro em dezem-
bro de 1958, Siqueira afirma ter composto quatro oratórios, já naquela 
época: “Se [Carl] Orff deu ao mundo três obras corais de significativo 
valor, eu incorporei ao acervo brasileiro os oratórios Candomblé, Xangô, 
Catimbó e Macumba, além de muitas cantatas e motetos” (Última Hora, 
19 dez. 1958, p. 23). Com relação a Xangô (1954), hoje se sabe que esta 
obra é claramente uma cantata para soprano, coro e orquestra, estreada 
e gravada pelo compositor e sua esposa, o soprano Alice Ribeiro (1917-
1988). Já Catimbó e Macumba não constam no catálogo de obras do 
compositor, o que sugere as hipóteses de perda ou de que Siqueira esti-
vesse se referindo a duas outras cantatas afins, O cavalo dos deuses (1955) 
e Encantamento da magia negra (1957).
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O oratório Candomblé foi a primeira incursão de Siqueira no gênero e 
representa um fruto oriundo das nossas tradições, cuja forma e conteúdo 
provêm da pesquisa sobre essa manifestação religiosa de matriz africana, 
já consolidada no Brasil. No seu livro Sistema pentatônico brasileiro, 
além de revelar-se musicólogo, Siqueira expõe alguns detalhes elucida-
tivos sobre a gênese e estrutura musical do oratório, quando esteve em 
Salvador na Bahia:

[...] passei um mês visitando e gravando os mais famosos Candomblés, de rique-
za melódica transbordante e de complexidade rítmica quase insuperável, obser-
vei que a totalidade das melodias desses Candomblés é concebida, tomando por 
base escalas pentatônicas (Siqueira, 1981).

De posse do material coletado em Salvador, Siqueira começou a compor 
o Candomblé em 1957, mas a partitura geral que permanece no dias 
atuais foi iniciada em 15 de abril de 1958 e concluída em 30 de julho do 
mesmo ano, como consta o autógrafo na cópia da grade. A partitura de 
ensaio (redução para vozes e piano), datada de junho de 1958, apresenta 
discrepâncias com a grade em alguns cânticos, em termos de números de 
compassos, acordes, motivos e indicação de vozes. Duas hipóteses surgem 
destas divergências ainda por serem totalmente esclarecidas, a primeira 
como sendo meros equívocos do copista, o que é bastante comum ainda 
nos dias atuais, apesar dos recursos tecnológicos. A segunda, a de que 
houve revisões pelo compositor ou até mesmo uma grade anterior não 
mais existente. Indícios desta última hipótese, encontramos no catá-
logo de obras do compositor e no Jornal do Brasil, fontes estas que afir-
mam que o oratório foi composto em 1957. Denominando a obra de 
Candomblé africano, o anúncio do concerto no referido jornal diz:

Escrito na língua nagô “para representar com mais autenticidade o cerimonial 
do candomblé”, o oratório Candomblé africano, do maestro José Siqueira, foi 
escrito em 1957 mas até agora só foi apresentado três vezes ao público brasileiro 
(Jornal do Brasil, 25 mai. 1968, p. 16).

Hipóteses à parte, o certo é que a grade geral já estava pronta antes da 
estreia da obra (Rio de Janeiro, 1958) e que a gravação (Moscou, 1975) 
veio a consolidar o oratório, quase duas décadas depois.
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A Aldeia de Zumino

Siqueira coletou os cânticos do Candomblé no terreiro do pai de santo 
Neive Branco no bairro de Brotas em Salvador (Bahia). Neive Branco, 
já falecido, tinha como nome de batismo Manuel Rodrigues Soares 
Filho (1903-1989) e seu terreiro era denominado por ele como Aldeia de 
Zumino – Rei Anzand Gangajuty. O terreiro de Neive Branco praticava o 
candomblé-de-caboclo e ele assumiu este nome por causa do seu protetor, 
o caboclo Neive Branco de Cabo Verde, a quem recebia desde criança. Os 
terreiros de caboclos são considerados os mais sincréticos porque mistu-
ram aos ritos do candomblé, além das tradições católicas, elementos e 
entidades indígenas (A Tarde, 21 jul. 1989). 

Nascido em Salvador, Neive Branco veio de uma família católica e 
chegou a ser sacristão. Ainda garoto e recebendo o caboclo, iniciou-
-se no candomblé da nação Angola, como filho de Ogum. Em seguida, 
iniciou-se na nação Ijexá, assentando Oxum. Quando realizava festas 
na Aldeia de Zumino, que duravam vários dias, Neive Branco mandava 
primeiro celebrar uma missa e as filhas de santo oravam no altar para os 
santos católicos. Só depois, todos se dirigiam para o terreiro de dança 
onde homenageavam ao caboclo protetor e aos orixás. Uma das home-
nagens ao caboclo era a mesa de Jurema, um banquete típico indígena 
que era oferecido aos convidados. Um ritual bastante comum, entre 
outros, para homenagear aos orixás era a Adorozan,2 que os membros 
da Aldeia de Zumino costumavam compará-la à missa católica. Referin-
do-se a Neive Branco e a sua prática religiosa tão diversificada, diz Jorge 
Amado: “Trata-se de um caso dos mais típicos de sincretismo de nações 

2 O povo de língua fon chama de Adorozan (odohozan), e suas variantes, o que o povo 
de língua iorubá chama de xirê (fazer festa ou brincar), ou seja, a roda de festa onde 
os orixás se encontram para brincar. A ordem de entrada dos orixás na roda de festa 
varia de nação para nação, no entanto, a abertura é sempre dedicada a Exú e o en-
cerramento a Oxalá (Kileuy; Oxaguiã, 2009). Não é de surpreender que, com tama-
nho sincretismo e domínio da oralidade na Aldeia de Zumino, Adorozan se tornas-
se um falso cognato de “adoração”, aludindo ao ritual semelhante no catolicismo, 
neste caso, para reelaborar o encontro dos ancestrais divinizados.
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e de coexistência religiosa e cultural” (Amado, 1986, p. 155). Com o 
falecimento de Neive Branco, a Aldeia de Zumino foi gradativamente 
perdendo força nos anos posteriores até seu desaparecimento, apesar dos 
esforços de seus filhos e de sua irmã.

A cultura Nagô

Nagô é um termo que possui vários significados e cada um deles depende 
do contexto em que aparece no discurso. Inicialmente associado ao 
idioma iorubá e consequentemente aos povos falantes dessa língua que 
habitam o sudoeste da Nigéria e o sudeste do Benim, o termo nagô, como 
se emprega no Brasil, provem de ànàgó, uma denominação utilizada pelos 
povos africanos, especialmente os da língua fon (Gana e Togo), para se 
referirem àqueles vizinhos falantes do iorubá.

O contingente de negros africanos trazidos do Golfo do Benim para a 
cidade do Salvador aumentou consideravelmente no século xix e a queda 
do Império de Oió em 1830 intensificou a quantidade de iorubafones na 
cidade. Já em 1835, a população de Salvador era majoritariamente de 
negros nagô, passando a interagir rapidamente entre si pela identidade 
de língua, costumes e religião. Comparando a importância da religião da 
população nagô no Brasil com sua origem mítica na África Ocidental, 
Juana Elbein dos Santos afirma:

[...] a religião impregnou e marcou todas as atividades do Nàgô brasileiro, es-
tendendo-se, regulando e influenciando até suas atividades as mais profanas. Foi 
através da prática contínua de sua religião que o Nàgô conservou um sentido 
profundo de comunidade e preservou o mais específico de suas raízes culturais 
(Santos, 2012, p. 32).

Sem ignorar a presença de outros povos africanos com seus idiomas 
distintos em Salvador, Yeda Pessoa de Castro (2005) esclarece: “[...] não 
foi difícil estender a influência iorubá a todo o Estado, da mesma maneira 
que o termo nagô passou a ser genericamente usado como sinônimo de 
africano ou de qualquer língua africana na Bahia” (Castro, 2005, p. 
54). No Vocabulário afro-brasileiro desta mesma obra, a autora escre-
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veu sete entradas para o verbete “Nagô”, dos quais ressaltamos, para 
nosso interesse, o primeiro: “1. (PS [Povo de Santo]) –s/adj. Designação 
dada às comunidades religiosas afro-brasileiras que cultuam os orixás e 
utilizam uma língua litúrgica de base nagô. Var. jeje-nagô, nagô-queto, 
nagô-vodunce. Yor. ànàgó, dialeto iorubá do reino de Queto” (Castro, 
2005, p. 295).

Da amplitude da cultura nagô, destacamos alguns aspectos funda-
mentais para o entendimento do texto do oratório “Candomblé”. O 
primeiro deles é o de que, enquanto dialeto do iorubá, e possuindo apor-
tes de outros idiomas africanos historicamente presentes em Salvador, 
o texto cantado em nagô na Aldeia de Zumino era aprendido e repas-
sado oralmente sem nenhum registro escrito, prática esta muito comum 
e até reforçada nos Candomblés de modo geral. Assim sendo, tal prática 
torna-se passível de modificações advindas do entendimento pessoal 
na comunicação no momento do ensino e aprendizagem e no decor-
rer do tempo. Outro dado é que, como afirmou Castro, Neive Branco 
era iletrado, mas que provavelmente aprendeu iorubá com os babalaôs 
Martiniano Eliseu do Bonfim e Eduardo Mangabeira de Ijexá, o que 
vale supor que essa experiência continuou sendo no nível da oralidade 
(Castro, 2014).

Um aspecto relevante é que Siqueira não era fluente em nagô nem em 
iorubá, por isso a imprecisão na escrita da pronúncia do texto do orató-
rio deve ser vista como a anotação tal qual ele registrou no terreiro, com 
a preocupação de ser fiel no ajuste da prosódia à melodia, mas principal-
mente como tornar o texto cantável por qualquer intérprete. Portanto, o 
que apresentamos como texto em nagô do oratório, nada mais é do que 
a pronúncia, do ponto de vista da língua portuguesa, escrita por Siqueira 
na partitura. A exemplo desta discussão, mostraremos da primeira parte, 
quando da abertura do terreiro, o texto do primeiro cântico para Exú, 
Êmarabô, suas modificações em relação ao texto litúrgico em iorubá 
(que, como se nota, é mais extenso do que o texto em nagô), seguido 
respectivamente da pronúncia e da tradução para o português:
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Nagô Êmarabô ê mô jupá ê ma cô xê
  Êmarabô ê mô jupá ê pô de pô iô. (bis)

Iorubá A jí kí Barabo e mo júbà, àwa kò sé
  A jí kí Barabo e mo júbà, e omodé ko èkó ki
  Barabo e mo juba Elégbára Èsù l’ònòn.

Pronúncia a ji qui barabô é mo jubá auá cô xê
  a ji qui barabô é mo jubá ê omódê có écó qui
  barabô é mo jubá élébara exú lónã.

Tradução Nós acordamos e cumprimentamos Barabo,
  A vós eu apresento meus respeitos,
  Que vós não nos façais mal.
  A criança aprende na escola (é educada, ensinada)
  Que a Barabo eu apresento meus respeitos, ele é
  Senhor da Força, o Exu dos caminhos. (Oliveira, 2004, p. 23)

Outra questão importante de se observar na prática do candomblé-de-
caboclo são os elementos indígenas, que aqui surgem igualmente no texto. 
Na sexta parte, o cântico Adorozã aos Orixás, encontramos o termo 
“pagê”, assim escrito por Siqueira. Tal termo não existe no iorubá, mas 
sim paje (padjé), que, no entanto, trata-se da composição de dois verbos 
separáveis, pa (matar) + je (comer). Este verbo tem dois significados: 1. 
Matar e comer; e 2. Omitir – o que não faz sentido no contexto geral do 
cântico. O termo “pajé” sugere uma inserção do tupi-guarani no texto 
nagô que se mistura com trechos de cânticos a Oxalá, pai de todos os 
orixás. Como o próprio título do cântico indica, uma roda de festa para a 
divinização de todos os orixás, este se inicia com a palavra Odùduwà, que 
em iorubá significa o espírito ancestral divinizado. O termo “pajé” vem 
então adicionar à adoração a personagem capaz de conduzir o ritualismo 
mágico indígena que poderia invocar os espíritos ancestrais ameríndios:

Nagô Ô dum dum arêô alá metá. Alá metá la pagê ô luaê ô.
  Opari xarê é lériô. Ô dum dum ôlari xaré é lériô. Ô dum dum.

Iorubá Odùduwà áàré ó àlà métalóka [pajé]3 ó lowè ó.
  Ojó níbí won nibò oore o elékomo Òrìsà siré.
  Aráayé bàbá njéé-jèè, bàbá moríó.

3 Inserção nossa, para auxiliar na compreensão da correlação com o texto em nagô.
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Pronúncia odúduuá aarê ô alá métalóká [padjé] ô lóuê ô.
  ójó nibi uan nibôôrêó élécómó orixá xirê. 
  aráaiê babá unjéjé babá môriô.

Tradução Divino espírito ancestral, nós vos saudamos na nossa fadiga.
  Tua roupa branca nos purifica na trindade com vosso banho, pajé.
  Nos dias de nascimentos, somos cobertos por tua benevolência,
  Senhor para quem os filhos de Orixá brincam.
  A humanidade foi conduzida serenamente pelo pai.

(Oliveira, 2004, p. 160)

O texto do oratório revela outra característica do candomblé-de-caboclo, 
o uso do português, mesmo que num momento ímpar em toda a obra. Na 
quinta parte, no primeiro cântico para Xangô, Euá Nixá, a saudação ao 
orixá dos raios e dos trovões inicia-se em português com três chamamen-
tos pelo seu nome e uma alusão ao machado sagrado de dois gumes, osé 
(ôxê). Só depois, segue com a saudação em nagô:

Português Xangô, Xangô, ôxé de Xangô, nosso Pai, nosso Rei!

Nagô Kauô kabiê cilé!

Iorubá Ká wòóo, ká bíyè sí!

Pronúncia cáuôô cá bíiê si

Tradução Podemos olhar Vossa Real Majestade? (Oliveira, 2004, p. 95).

Por fim, ressaltamos, em alguns cânticos, as variações de palavras na 
mesma frase e às vezes alternância de vogais para a mesma palavra ao 
longo do texto. Por exemplo, na terceira parte, no primeiro cântico para 
Oxósse, Odé comôrodé, observamos as variações cadé e calé para a 
mesma palavra em iorubá kódé (chegar primeiro). Já na décima segunda 
parte, Adorosã aos Orixás, encontramos a alternância de vogais nas síla-
bas da palavra oçulagé/oçulegé igualmente para a palavra em iorubá 
olúgbàge (o Senhor aceita comer). Ao que indica, um resultado da prática 
da transmissão oral dos cânticos.

A música
Siqueira denominou esta obra como Candomblé – oratório fetichista em 
13 partes para grande orquestra sinfônica, seis solistas, dois coros mistos 
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a seis vozes, coro infantil e orquestra de percussão. Na partitura consta 
a seguinte dedicatória:

Ao excelentíssimo Senhor Doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira peço vênia 
para oferecer este meu trabalho de composição – Candomblé – comemorativo 
do 70.º aniversário da Abolição da Escravatura no Brasil e dedicado às magnífi-
cas realizações do seu governo. (12-ix-1958) (Siqueira, 1958a).

As vozes representam as personagens do terreiro de acordo com sua 
hierarquia, havendo uma predominância da atuação feminina. As solis-
tas atuam de maneira central, participando em vinte e sete dos trinta 
cânticos do oratório, aparecendo predominantemente em quinze deles, 
ora em solos ora em duetos. O soprano detém a maioria dos solos (cinco) 
e com presença marcante na maioria dos números. Assim temos a repre-
sentação das personagens:

Solistas femininos a. Iyalorixá (mãe de santo), soprano
   b. Iya-kêkêrê (mãe pequena), meio-soprano
   c. Iya-tebêrê4 (auxiliar da mãe) contralto

Solistas masculinos a. Babalorixá (pai de santo), baixo
   b. Tôgigã5 (ogã auxiliar do pai, dono do altar), tenor
   c. Axogum6 (ogã auxiliar do pai), barítono

Coro misto  Filhas e filhos de santo

Coro infantil  Abiãs (pré-iniciados) e iaôs (iniciados)

Cada uma das treze partes do oratório é dedicada a um orixá, contendo 
três cânticos, exceções feitas à nona parte, Obaluaiê, que apresenta apenas 
dois cânticos e à última parte com quatro cânticos para Nanã, sendo estes 
alternados com os cânticos para Iemajá e Oxalá. A quarta parte, Alujá de 
Xangô, a oitava parte, Toque de Agêrê para Iansã e a nona parte, Toque 
do Apanigé de Obaluaiê, são essencialmente instrumentais, porém com 

4 Língua de pai de santo nagô, Iatebexê, aquela que assegura o solo dos cânticos 
rituais com o adjá (ààjà = campainha de metal) (Castro, 2005, p. 248).

5 Língua de pai de santo nagô, Pejigã, ogã zelador do peji (altar). Língua fon, kpɛjígã 
(Castro, 2005, p. 315).

6 Em iorubá, As ògún, sacerdote do orixá Ogum, responsável pelo sacrifício de animais 
(Beniste, 2009, p. 130).
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participação dos coros com palmas e/ou saudações ao respectivo orixá. O 
único número exclusivamente instrumental é o tema de Iemanjá, Euabadá, 
na parte final. A formação vocal de cada cântico varia de acordo com 
quem apresenta o tema e de quem participa da louvação àquele orixá. 
A rigor, mesmo nos números solos, o cantor solista nunca permanece 
sozinho até o final do número, revelando um caráter sempre coletivo do 
cântico, característica do ritual do candomblé. Assim sendo, as forma-
ções dos números vão de solo com coro, duetos, tercetos, quartetos, até 
os tutti vocais e orquestrais. A tabela 1 apresenta as partes do oratório:

ORATÓRIO ›CANDOMBLÉ‹ (1958) DE JOSÉ SIQUEIRA

I Parte, Abertura do Terreiro,
3 Cânticos para Exú

a. Êmarabô: solo de tenor, terceto de soprano, 
tenor e barítono com duplo coro misto

b. Alaô Bébé: solo de meio-soprano, dueto de 
meio-soprano e baixo com coro misto

c. Ená Môjupá (fuga quádrupla): sexteto de 
solistas com coro misto

II Parte, 3 Cânticos para Ogum

a. Agôgôrô: solo de soprano, dueto de soprano e 
meio-soprano com coro

b. Kikiaê Alá: solo de tenor, solo de meio-soprano 
com coro

c. Aê, Aê, Alá: solo de barítono com coro infantil  
e coro misto

III Parte, 3 Cânticos para Oxósse

a. Odé Cômôródé: solo de soprano com coro 
misto, quinteto de solistas

b. Apôquê Odé: solo de contralto com coro misto
c. Odé Cassió: solo de baixo, solo de barítono, 

sexteto de solistas e coro misto

IV Parte, Alujá de Xangô Orquestra de percussão e cordas

V Parte, 3 Cânticos para Xangô

a. Euá Nixá: quarteto de solistas (soprano, 
contralto, tenor e barítono) coro misto e coro 
infantil

b. Ainã, Inã: solo de contralto, dueto de soprano e 
contralto, coro misto e coro infantil

c. Airá Dakê: dueto de tenor e barítono, sexteto de 
solistas e coro misto

Tabela 1. Partes do oratório Candomblé de José Siqueira (1958).
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VI Parte, Adorozã aos Orixás
Solo de soprano, dueto de soprano e tenor, coro 

misto e coro infantil

VII Parte, 3 Cânticos para Oxum

a. Agôlonã: dueto de soprano e contralto com 
coro misto e coro infantil

b. Oxum Milé: meio-soprano dialogando com o 
quinteto de solistas e coro misto

c. Olôcôdô: sexteto de solistas, solo de barítono, 
terceto de tenor, barítono e baixo como coro 
misto

VIII Parte, Toque de Agêrê para Iansã Orquestra de percussão e cordas

IX Parte, 3 Cânticos para Iansã

a. Oiabá: baixo dialogando com quarteto de 
solistas e coro misto

b. Tãnãbá Taôrôá: solo de meio-soprano, coro 
infantil e coro misto

c. Taniabô: solo de soprano e coro misto

X Parte, Toque de Apanigé de Obaluaiê Orquestra de percussão e cordas

XI Parte, 2 Cânticos para Obaluaiê

a. Agôlonã: solo de contralto com coro infantil   
e coro misto

b. Obéirê: terceto de solistas (soprano, contralto 
e tenor), quarteto de solistas com o baixo

XII Parte, Adorosã aos Orixás Solo de soprano e coro infantil

XIII Parte Final, Cânticos para:

A. Iemanjá

B. Nanã

C. Oxalá

a. Euabadá: orquestra
b. Ênimôfoiá: soprano e contralto com quarteto 

de solistas
c. Iemanjá Êrú: solo de baixo com coro infantil, 

dueto de soprano e barítono

a. Aodé Nodê: sexteto de solistas.
b. Aiôiô: dueto de meio-soprano e barítono
c. Edacaiê: solo de contralto
d. Filálaiê: dueto de soprano e tenor

a. Efidálá: solistas e coro misto
b. Ôrôpôtô: coro misto
c. Alá ô Alá: tutti (fugato)

Tabela 1 (continuação). Partes do oratório Candomblé de José Siqueira (1958).
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A primeira parte é a abertura do terreiro, cujos cânticos são dedicados 
ao orixá Exú, o mensageiro. O dono do altar, o ogã auxiliar do pai de 
santo, é representado pelo tenor solista que apresenta o primeiro cântico, 
Êmarabô. Os coros respondem ao tenor e em seguida entram o soprano 
e o barítono para formarem o terceto de solistas. Os acordes iniciais 
da introdução orquestral desta abertura exibem a construção harmô-
nica das escalas pentatônicas tal qual o compositor normatizou no seu 
livro Sistema pentatônico brasileiro (figura 1). O movimento harmônico 
descendente e posteriormente ascendente num fortíssimo, com subdi-
visão rítmica gradativa, apresentado em trilo pelos violinos, piano e 
celesta, dobrados pelas madeiras, atuam no chamamento da atenção 
para o evento que se inicia.

Figura 1. Acordes pentatônicos construídos adicionando-se uma quinta justa a 
cada acorde perfeito maior (redução para vozes e piano).
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Detalhes da interpretação vocal de dois solos de soprano na gravação 
de Moscou (1975) chamam à atenção quando comparados com a grade. 
No primeiro cântico para Ogum, Agôgôrô, onde se tem um dueto do 
soprano com o meio-soprano. O cântico se inicia com o solo do soprano 
em um andamento calmo e acompanhado pelas cordas, o qual Alice 
Riberio oitavou para cima alguns dos últimos compassos da melodia.

Algo semelhante acontece no terceiro cântico para Iansã, Taniabô. O 
número começa com uma melodia ritmada cantada pelo soprano num 
andamento Quasi recitativo, tendo como base um pedal em sib nos baixos 
e trilos no piano e nas cordas mais agudas. O cântico está sustentado na 
duplicidade das escalas pentatônicas com as fundamentais em sib e sol. 
Da maneira como está escrito, o final da melodia apresenta uma pequena 
escala de agilidade ascendente e, em seguida, um salto descendente de 
uma oitava e uma sétima, vindo do sib4 ao dó3 (dó central), encerrando 
com uma fermata. O soprano Alice Ribeiro, no entanto, oitavou para 
cima o final da melodia, cantando-a no dó4 (figura 2).

Siqueira não escreveu essas alternativas na partitura, o que sugere 
uma alteração decorrente da prática interpretativa, uma vez que aquela 
cantora esteve presente desde a gênese da obra, sendo a única solista 
a participar de todas as apresentações. Da maneira como os solos de 
soprano estão escritos nesses números, a música sugere a presença de uma 
voz mais encorpada, razão essa que fez Alice Ribeiro, enquanto soprano 
lírico mais leve, oitavar esses trechos para o agudo, elevando a tessitura 
da melodia, certamente para uma região mais cômoda e mais audível para 
seu tipo de voz em relação à massa orquestral do acompanhamento.

Candomblé representa a primeira obra de grande fôlego de Siqueira 
do ponto de vista sinfônico-vocal, reafirmando sua estética dentro da 
corrente do Nacionalismo musical brasileiro. O compositor adiciona ao 
seu domínio orquestral a orquestra de percussão já conhecida em obras 
anteriores, porém aqui ampliada, as forças vocais dos seis solistas, dos 
dois coros mistos e do coro infantil. Essa conjunção de forças permi-
tiu a Siqueira fazer desta obra um grande laboratório composicional, 
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realizando experiências no domínio do ritmo, melodia, harmonia e poli-
fonia. No campo polifônico, Siqueira explica a liberdade na experiência 
do contraponto:

Nesse domínio o campo experimental é vastíssimo e foi largamente explorado. 
Duas, três e quatro melodias, todas escritas na escala de 5 notas, são contrapon-
tadas livremente, sem as peias do “sistema tonal clássico”, com surpreendentes 
resultados (Jaffé, 1958, p. 23).

Esta liberdade e seus resultados no contraponto são exibidos, entre 
outros momentos, no manejo das vozes solistas no terceiro cântico para 
Exú, Êná Môjupá. Siqueira compõe uma fuga quádrupla que se inicia 
com o baixo (dobrado pelo fagote) cantando o primeiro tema, ou sujeito, 
na fundamental do acorde (sol). A resposta real é apresentada pelo tenor 
(dobrado pela clarineta) na quinta do acorde (ré), processo esse repetido 
pelas vozes equivalentes, o contralto (dobrado pelo oboé) e o soprano 
(dobrado pela flauta). Com a apresentação dos três temas seguintes, 
obedecendo à mesma relação fundamental-quinta do acorde, gradativa-
mente o número acumula um volume contrapontístico intrincado, com 
as vozes dobradas inicialmente pelos sopros, depois pelas cordas até 
o tutti. Além da malha melódica, tímbrica e harmônica, os diferentes 
textos adicionam complexidade ao teor polifônico. A seguir, vemos uma 
amostra da fuga no momento da apresentação, na qual o soprano expõe 
a resposta ao sujeito no contralto (final do tema), apoiada pelo contra-
-sujeito no baixo, seguido pelo tenor, contralto e baixo, que apresentam 
os outros temas (figura 3).

É imprescindível ressaltar o incremento no naipe da percussão, no 
qual tem importância fundamental o trio de tambores (atabaques), Rum, 
Rumpi e Lé, que no ritual são responsáveis pelo reforço na invocação 
das entidades. Estes são a base não só dos ritmos para cada orixá com 
a sonoridade mais grave (Rum), a média (Rumpi) e a mais aguda (Lé), 
como também no reforço da entonação das melodias. Presentes em treze 
cânticos do oratório, os atabaques ampliam a diversidade rítmica da 
música com suas batidas diferenciadas para cada circunstância referente 
ao rito. O agogô, o batido das palmas e as saudações, muitas vezes em 
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forma de grito, são outros ingredientes relevantes que marcam a rítmica 
diferenciada e a dimensão sonora da obra, como no Alujá de Xangô 
(figura 4). Siqueira escolheu os tímpanos para realçar o timbre percus-
sivo ao mesmo tempo em que neles sintetiza os ritmos dos atabaques, 
usando um intervalo de 6.ª maior. Neste número, os cantores dos três 
coros seguem o agogô com as palmas e nos compassos 44-45 os cantores 
dos coros mistos gritam a segunda saudação a Xangô. Desta forma, a 

Figura 4. Alujá de Xangô, combinação do naipe de percussão com palmas e gritos.
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percussão é a contribuição mais original à rítmica desta obra e uma inova-
ção na formação instrumental do gênero oratório.

As interpretações
A estreia do oratório Candomblé ocorreu no Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro às 17 horas do dia 20 de dezembro de 1958, sob a batuta de 
Siqueira e cumprindo assim o objetivo primeiro do compositor de come-
morar o 70.º aniversário da abolição da escravatura no Brasil. As partes 
solistas ficaram a cargo de Alice Ribeiro (soprano), Gelsa Ribeiro da 
Costa (meio-soprano), Carmen Pimentel (contralto), Roberto Miranda 
(tenor), Paulo Fortes (barítono) e Newton Paiva (baixo). Participaram 
também deste concerto, o coro e a orquestra do Theatro Municipal, 
além do coro feminino da Escola Carmela Dutra, conhecido como 
“Orfeão Villa-Lobos”, substituindo o coro infantil (Correio da Manhã, 
2 dez. 1958, p. 19).

Siqueira regeu integralmente o Candomblé num total de quatro vezes 
no Brasil, sempre no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Depois da 
estreia, o oratório foi apresentado em 13 de dezembro de 1962, fazendo 
parte das comemorações do segundo aniversário da criação da Ordem dos 
Músicos do Brasil, da qual era o presidente. Nesse concerto, o conjunto 
de intérpretes apresentou mudanças em relação à estreia. O elenco de 
cantores contou com Valderez da Silva Ramos (meio-soprano) e Onofre 
Alves (barítono). Participaram também a Orquestra Sinfônica Nacional 
da Rádio Ministério da Educação, o coro do Theatro Municipal e, pela 
primeira vez, os Canarinhos de Petrópolis, atuando como o coro infan-
til. A terceira apresentação, em 29 de junho de 1963, se incluiu numa 
série de concertos dentro da comemoração de trinta anos de composição 
de Siqueira (junho de 1933-1963), com o mesmo elenco (Festival José 
Siqueira, 1963). A última apresentação do oratório aconteceu com duas 
récitas nos dias 28 e 30 de maio de 1968. Os objetivos de cada récita 
expressam a preocupação social do compositor: a récita do dia 28 foi 
dedicada à comemoração dos 80 anos da abolição da escravatura, a do 
dia 30 deu-se em benefício da Associação dos Repórteres Fotográficos, 
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para a compra de cadeiras de rodas. Os solistas foram Alice Ribeiro 
(soprano), Terezinha Serpa (meio-soprano), Gisele Pereira (contralto), 
Joel Teles (tenor), Fernando Teixeira (barítono) e Newton Paiva (baixo). 
Contaram com a participação do coro e da orquestra do Theatro Muni-
cipal e, mais uma vez, os Canarinhos de Petrópolis.

Siqueira realizou vários concertos pela América do Norte e Europa, 
regendo as principais orquestras de vários países, mas foi na Rússia, centro 
político da então União Soviética (urss), onde ele recebeu maior acolhi-
mento. Era notória a simpatia que Siqueira tinha pelas idéias políticas do 
socialismo e do comunismo, o que sugere que tal acolhimento dispensado 
pela Rússia repousasse naquela simpatia. Além dos concertos naquele país, 
o compositor editou muitas das suas obras e intermediou convênios com 
entidades artísticas entre o bloco socialista e o Brasil, como por exemplo 
o da União dos Compositores da urss e a União dos Músicos do Brasil 
(Jornal do Brasil, 25 mai. 1975, p. 16). Como fruto da sua exitosa convi-
vência na Rússia, Siqueira recebeu o convite para a gravação do Candom-
blé. O registro sonoro realizou-se em Moscou, na Grande Sala do Estúdio 
de Gravação da União Soviética, em dezembro de 1974, com a presença de 
um público restrito, porém o lp em vinil só foi lançado em junho de 1975. 
Alguns anos antes, Siqueira já havia enviado as partituras para os ensaios, 
que contou com a colaboração de destacados artistas russos da época. Para 
que os cantores pudessem interpretar o oratório em nagô, Siqueira contou 
que “as palavras foram escritas em russo. Este trabalho foi feito um ano 
antes por mim em colaboração com o intérprete para português e espa-
nhol, Arcadio Petrovich Chidinorsky” (Jornal do Brasil, 25 mai. 1975, p. 
16). Siqueira reafirmava igualmente seu papel de tradutor e intermediador 
do texto em nagô entra a fonte e os intérpretes. A gravação do oratório 
Candomblé não foi a única realizada pelo compositor na capital soviética 
dentre suas obras, mas certamente foi a que mais impacto causou pelo 
porte, agregação de forças e valor musical.

Dois fatos curiosos sobre a escolha dos intérpretes para a gravação 
merecem nota. O primeiro deles foi que das cento e cinquenta crianças 
que ensaiaram a obra, apenas sessenta foram escolhidas, o que resultou 
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em protestos por aquelas dispensadas já que estavam entusiasmadas com 
os cânticos do Candomblé. O outro fato nos relata Ricardo Tacuchian, 
que esteve com Siqueira em Moscou em 1981. Ao relembrar daquele 
momento da gravação, disse Siqueira a ele que a direção musical russa 
tinha preparado dois elencos de solistas, com exceção do soprano, que já 
estava reservado para Alice Ribeiro. A direção russa pediu a Siqueira para 
escolher os intérpretes que lhe conviessem, mas ele se recusou a fazer isso 
dizendo: “Deus me livre! Vocês que escolham! Já imaginou, eu escolho 
um e ganho um inimigo?” (Tacuchian, 2015).

A repercussão da gravação foi positiva e Siqueira foi convidado para 
reapresentar o Candomblé para o público em geral no ano do lançamento 
do disco, o que aconteceu na Grande Sala do Conservatório de Moscou, 
com transmissão pela televisão estatal (Jornal do Brasil, 25 mai. 1975, 
p. 16). Participaram das duas performances os solistas: Alice Ribeiro 
(soprano), Ludmilla Simonova (meio-soprano), Nina Postavnicheva 
(contralto), Vladimir Makhov (tenor), Vladimir Ermakov (barítono) e 
Gennady Troitsky (baixo). Além do coro infantil da Academia de Ciên-
cias Pedagógicas da urss, Coro de Câmara de Moscou e orquestra sinfô-
nica da Rádio e tv de Moscou.

Considerações finais
O interesse nessa pesquisa surgiu desde o ano de 2012, momento em que 
a colega pesquisadora Josélia Ramalho Vieira, sobrinha neta do compo-
sitor, nos concedeu cópias da grade e da gravação do Candomblé. A prin-
cípio, o oratório nos causou estranhamento, um misto de perplexidade 
e curiosidade, pelo conjunto de seus feitios e por Siqueira tê-lo denomi-
nado “fetichista”, termo que ainda carrega certo tabu por se considerar 
o poder de um objeto por si mesmo ou por se referir a uma religião pouco 
conhecida. Ao nos aprofundarmos no estudo da obra, percebemos que 
sua complexidade vai muito além do fetiche e que o compositor foi, ao 
mesmo tempo, fiel e inovador.

Decidimos inicialmente por uma revisão musical, com consulta a 
outros manuscritos para correção de possíveis erros na escrita da grade 



artigos

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

560

e da partitura de ensaio. Para isso, visitamos a Biblioteca Alberto Nepo-
muceno da Escola de Música da ufrj em 2014 e 2015 para consultar 
as partes de orquestra e a partitura de ensaio. Pensamos igualmente em 
contribuir com a difusão da obra do compositor e oferecer subsídios para 
a prática interpretativa. Quanto mais nos debruçamos sobre a obra mais 
aquele objetivo inicial se torna modesto em relação à magnitude do orató-
rio e resolvemos delinear sua projeção no cenário da música de concerto. 
Além de ampliar os esforços para mostrar a partitura como ela é, preten-
demos gradativamente esclarecer algumas características, como a gênese, 
o histórico, a natureza da fonte e a elucidação do texto, sem a pretensão 
de corrigir a transcrição da pronúncia do nagô e muito menos transformá-
-lo em iorubá. Entendemos que a transcrição da pronúncia por Siqueira 
é parte intrínseca da obra e assim deve permanecer.

Siqueira se estabelece como o mais prolífico compositor de oratórios 
até o presente momento no Brasil e o Candomblé se consolida como uma 
obra extraordinária dentro da literatura sinfônico-vocal. No que tange à 
verve composicional do autor, críticas surgiram sobre o domínio de como 
a matéria prima foi manejada. Disse Eurico Nogueira França:

Essa macumba posta em música de concerto se processa através da justaposição 
de quadros. Por isso mesmo, não tem clímax e, no final, o rápido e fulminante 
crescendo, para que a obra termine com dramaticidade paroxística, resulta de 
efeito visivelmente voluntário (França, 1963).

A “justaposição de quadros” nada mais é do que a apresentação dos cânti-
cos de acordo com a ordem da liturgia no ritual. Como já sabemos, o ritual 
deve começar com cânticos a Exú e terminar com Oxalá e a sequência entre 
estes pode variar de acordo com a nação ou com a solenidade em questão. 
Siqueira preferiu seguir essa ordem. Se algum cântico não traz um clímax 
musical desejado pelo ouvinte em um determinado momento, isso pode 
ser justificado por aquilo que seja considerado clímax ou pela natureza do 
cântico e não exclusivamente pela escolha do compositor. É a subjetivi-
dade em questão! No nosso entendimento, o oratório possui vários clíma-
ces, dependendo do ponto de vista do propósito ou do gosto. Um clímax 
claro de se observar, por exemplo, é o momento da fuga quádrupla, se a 
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escolha for o contraponto ou a polifonia. Já do ponto de vista da singeleza 
da louvação, poderá ser a primeira Adorozã que, como num longo dueto 
de amor, o soprano e o tenor juntam suas vozes, seguidas do coro, em um 
cânone para evocar os sentimentos espiritualizados. E assim por diante.

O “rápido e fulminante crescendo” não é privilégio apenas do final da 
obra. Podemos observar o domínio do compositor na agógica e na inten-
sidade em muitos instantes igualmente ricos. A introdução orquestral no 
Odé Cômôródé, que leva ao tutti vocal daquela melodia contagiante ou 
ainda a mudança magistral de climas e a grande dramaticidade não neces-
sariamente paroxística, no Euá Nixá, exibem tal domínio. É evidente que 
as escolhas do compositor foram voluntárias e muito bem conscientes, 
do contrário a obra teria caído na pura expressão emocional, na qual o 
conteúdo e a forma se turvam num emaranhado difuso.

A despeito de outras críticas pelo realismo musical ou mesmo pela 
citação direta do material folclórico na obra, vale salientar que no ritual 
do candomblé, os cânticos se realizam de forma uníssona e monofônica. 
O ritual cantado no terreiro é exclusivamente responsorial, no qual os 
sacerdotes ou ogãs responsáveis pela música entoam o cântico e os demais 
membros do terreiro respondem em uma sequência desprovida de estilo 
imitativo e de variação temática. Quase impossível é de se pensar em 
uma fuga quádrupla cantada numa roda de orixás. Siqueira ciente dessas 
características compõe o oratório imprimindo sua maestria com o uso 
sistematizado do pentamodalismo harmônico e do pentatonalismo poli-
fônco, jamais imagináveis na música do ritual do candomblé. A distribui-
ção equilibrada dos ritmos trazidos dos tambores para o tecido sinfônico 
revela outro domínio do metiê do compositor, onde se observam os temas 
ora percutidos ora cantados, desde as madeiras, nas cordas ou nos tutti. 
Com relação aos cânticos, só para citar alguns, a doçura da mãe de santo, 
distribuindo o axé, nas suas Adorozã, a súplica contra o castigo do fogo 
da mãe pequena no Ainã, Inã ou mesmo as bravatas do ogã auxiliar do 
pai em Aê, Aê, Alá são demonstrações cabais de como Siqueira pode 
tratar musicalmente de modo variado e inventivo esses momentos tão 
singulares do ritual.
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Reconhecidamente um mestre nos domínios da harmonia e do contra-
ponto, Siqueira permitia-se compor em qualquer estilo ou corrente musi-
cal que desejasse. Não o fez, porém, mas voltou-se cada vez mais para 
uma estética fundamentada nas suas raízes culturais, sistematizando aquela 
matéria prima musical que ouvia desde criança (sistema tri-modal) e aquela 
que estudou posteriormente (sistema pentatôncio), sempre sob a égide do 
nacionalismo. Se o Candomblé está composto como tal é porque assim o 
queria seu autor. A fidelidade com que ele utiliza os temas coletados torna 
o oratório uma obra prima, única e original, mais do que o contrário. Ao 
trazer essa porção do ritual do candomblé para um tratamento sinfônico-
-vocal personalizado, utilizando-se de uma forma secularmente conhecida 
e levando seu oratório aos palcos no Brasil e na Rússia, Siqueira transpõe o 
contexto regional e eleva sua obra à dimensão universal. Definitivamente, 
o autor insere uma obra monumental, não apenas no acervo brasileiro, mas 
no acervo da música ocidental de todos os tempos.
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De la repetición a la libre improvisación: 
Un estudio comparativo de los efectos
de la variabilidad de la práctica
musical en la clase de saxofón1

Miguel Clemente, Manuel Falleiros, José Fornari2

RESUMEN: Estudios recientes apuntan que el aumento gradual de la variabilidad en la 
práctica en otras áreas viene presentando efectos positivos en el aprendizaje de la estruc-
tura y parámetros de las habilidades en contraposición a los que realizan un aprendizaje 
de un contenido determinado de forma repetitiva (Januario et al., 2016). En este artícu-
lo se presenta un estudio en el que se establece la hipótesis del uso de la Libre Improvi-
sación (fi) como variabilidad de la práctica, permitiéndole al alumno la adquisición de 
habilidades motoras, cognitivas y creativas. El estudio fue llevado en dos grupos (›x‹, 
›y‹) compuestos por dos estudiantes ambos de nivel similar, en el grupo ›x‹ se propuso 
una metodología de repetición de aquello que estaba escrito (notación musical), por 
otro lado, en el grupo ›y‹, se realizaron actividades creativas basadas en la variabilidad 
de la práctica abarcando diversos aspectos musicales y uso de la fi. Los resultaron 
apuntaron mayor desarrollo creativo del grupo ›y‹, en relación con el grupo ›x‹.

PALABRAS-CLAVE: Variabilidad práctica. Enseñanza-saxofón. Libre improvisación. Acti-
vidades creativas.

ABSTRACT: Recent studies point out that the gradual increase in variability in practice in 
other areas has been showing positive effects on learning the structure and parameters 
of skills as opposed to those who learn a certain content repetitively (Januario et al., 
2016). This article presents a study that establishes the hypothesis of the use of Free 
Improvisation (fi) as variability of practice, allowing the student to acquire motor, cog-
nitive and creative skills. The study was carried out in two groups (›x‹, ›y‹) made up of 
two students each of similar level, in group ›x‹ a methodology of repetition of what was 

1 Agradecimientos a la Escola Livre de Música da Unicamp (elm-ciddic) y a capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Especial agrade-
cimiento a Cristiane Godoy Trombini, maestría en Ciencias en el área de Estudios 
Socioculturales y Comportamentales de la Educación Física y Deporte por la 
Universidad de São Paulo (usp).
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written (musical notation) was proposed, on the other hand, in group ›y‹ creative ac-
tivities based on the variability of the practice were carried out, encompassing various 
musical aspects and the use of fi. The results indicated greater creative development of 
group ›y‹, in relation to group ›x‹.

KEY-WORDS: Practical variability. Saxophone-teaching. Free improvisation. Creative activ-
ities.

E l hecho de repetir una determinada acción hace con que aparente-
mente se mejore el desarrollo y desempeño de una determinada tarea, 

además de cómo estos aprendizajes pueden transferirse de forma similar o 
para otros segmentos que no recibieron entrenamiento siendo importante 
para varias áreas de conocimiento una búsqueda por refinar el desempeño 
motor a través del ensayo. Desde el punto de vista de la práctica musical 
se denota cierta tradición probablemente más divulgada, tal vez, entre los 
conservatorios en los que se opta por un aprendizaje “tradicional” apos-
tándose por la adquisición una determinada competencia por medio de 
un proceso repetitivo para la resolución de problemas motores y para la 
superación una determinada tarea. En contrapartida, nuevas pedagogías 
creativas promueven formas de enseñanza en las que prevalecen aspectos 
de la comprensión de las circunstancias de los alumnos, así como preva-
lece el entendimiento de aquello que se aprende fomentando la creativi-
dad e imaginación del alumnado.

Es un hecho que toda práctica aparentemente puede llevar a la perfec-
ción en una determinada acción, haciendo con que cada mayor número 
de repeticiones se deba, aparentemente, producir perfeccionamiento en un 
determinado proceso que se lleve a cabo. Hacer referencia al término de 
la variabilidad de la práctica se refiere al hallazgo de la práctica variada, 
con ello nos referimos a aquella que cambia continuamente, siendo esta 
tomada como hipótesis en este artículo como forma más efectiva para la 
construcción de conocimiento que la práctica constante, es decir, la ejecu-
ción repetitiva de un solo proceso dado. La variabilidad de la práctica 
puede facilitar la generalización de los esquemas cognitivos y la mejora 
de la transferencia del aprendizaje, o sea, que se muestre más beneficioso 
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para el rendimiento en situaciones novedosas. Este término suele llamarse 
de variabilidad de la práctica que se usa en el aprendizaje motor, aunque 
para tareas cognitivas complejas para aprender de experiencias variadas 
también tienen efectos positivos en la transferencia del aprendizaje (Van 
Rossum, 1990).

Estudios en el área de cognición y psicología del comienzo del siglo 
xxi, como el llevado a cabo por Lee & Simon (2004), apuestan por una 
variabilidad práctica en contraposición de un aprendizaje repetitivo y 
mecánico. Este estudio (Lee & Simon, 2004) apuntó que cuando ocurren 
diferencias entre aspectos de prácticas variadas, las diferencias tienden a 
favorecer a la retención y la transferencia de quien se sometió a la prác-
tica aleatoria en la adquisición de una determinada tarea, siendo que este 
estudio llevado a cabo en el área del deporte. La reciente herramienta 
de la variabilidad práctica en el campo de la educación musical es poco 
profunda, aunque dentro del deporte se vienen llevando a cabo estrate-
gias pedagógicas para la mejora del desempeño y desarrollo de habilida-
des como en el caso de los deportistas de élite que usan meticulosamente 
una estrategia pensada y probada en la que llevan a cabo entrenamientos 
específicos que no son necesariamente relacionados con el deporte que 
practican como, por ejemplo, el caso un corredor de 100 metros, no reali-
zan una actividad repetitiva en términos de carrera sino que realizan otros 
deportes alternado como la natación, el salto de longitud, el ciclismo etc., 
otro ejemplo, es el de los pilotos de alta competición que no realizan una 
gran carga de entrenamiento dentro de un coche o una motocicleta, sino 
que, por ejemplo, realizan carga de entrenamientos dentro de gimnasios, 
actividad en bicicleta en ruta etc.

La variabilidad de la práctica llevada a cabo dentro del área musical 
envuelve siempre un esfuerzo cognitivo de organización, ejecución, evalua-
ción y modificación de acciones motoras en cada intento. En este trabajo se 
lleva a cabo una transición pedagógica musical para estudiar un determi-
nado estudio del material didáctico Escuchar, leer y tocar (Oldenkamp & 
Kastelein, 2003) a través del experimento elaborado a través de un estudio 
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de caso. Este material es de uso común a lo largo de las clases de saxofón, 
en el punto cuatro del presente artículo se esclarecen los procedimientos 
utilizados con dos grupos heterogéneos de dos alumnos compuesto por 
estudiantes de la elm-ciddic,3 los grupos se establecieron de forma alea-
toria, siendo el total una experiencia con alumnos de saxofón.

En primer lugar, el grupo control ›x‹, los alumnos aprendieron a inter-
pretar a lección propuesta repitiendo de forma exhaustiva lo que estaba 
escrito en la partitura que se propuso, desde un punto de vista temporal 
se considera un aprendizaje tradicional, en este experimento el profesor 
no interrumpió el proceso de aprendizaje de los alumnos en los que se les 
indicaba a los alumnos apenas cuestiones de refinamiento con frases sobre 
los errores que se producían sin estipular ningún tipo de propuesta meto-
dológica práctica ni herramientas que ayudasen a la mejora de la interpre-
tación. En segundo lugar, en el grupo experimental ›y‹ el profesor aplicó 
diversas actividades, incluyendo la Libre Improvisación (del inglés Free 
Improvisation, siendo esta la razón por la que adoptamos la sigla ›fi‹) e 
improvisación temática (tema de la música, con su secuencia armónica 
inalterada sobre la que se pretende improvisar creando nuevas posibili-
dades melódicas), trabajando con ejercicios creativos basados, tocando 
pasajes con ritmos y alturas diferentes, realizando interpretaciones más 
rápidas y más lentas, articulando de varias formas (picando de una forma 
diferente a lo que está escrito o bien, ligando de forma diferente a aque-
llo que está escrito en la partitura). Para la realización de la experiencia 
anteriormente mencionada se estableció la hipótesis de comprobar si la 
variabilidad de la práctica es una hipótesis en la mejora de adquisición 
de capacitación en habilidades motoras y cognitivas para el perfecciona-
miento de una performance musical. Por lo tanto, en dicho experimento 
el término de variabilidad de la práctica no se denota como la realización 
de formar variaciones melódicas musicales, si no se basa en un esquema 
3 Escuela Libre de Música. Parte del ciddic (Centro de Integração, Documentação 

e Difusão Cultural), uno de los centros y núcleos interdisciplinares da cocen 
(Coordenadoria de Centros e Núcleos) de la unicamp (Universidade Estadual de 
Campinas), São Paulo, Brasil. https://www.ciddic.unicamp.br/ciddic/elm/
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sistemático en el que se realiza un entrenamiento basado en el cambio de 
las condiciones constantes con el fin de que el cuerpo no se acomode y 
que se fuerce a la utilización de diferentes habilidades una sola vez. Para 
la evaluación de los resultados el profesor utilizó una metodología inves-
tigación-acción elaborando un registro de notas sobre el desarrollo de los 
dos grupos.

Repetición, imaginación y variabilidad de la práctica musical

Desde el punto de vista pedagógico se puede partir de una cuestión en la 
que subyace una pregunta retórica en la que si es preciso variar o no para 
ejecutar la práctica o para el aprendizaje de un alumno en una determi-
nada pieza o pasaje musical. En este determinado momento aparecen dife-
rentes aspectos claves para el aprendizaje de un determinado contenido 
musical, como la novedad, la previsibilidad, y la repetición. Según Shea y 
Morgan (1979) en estudios cognitivos realizaron una diferenciación entre 
práctica por bloques (›aaabbbccc‹) en el que a significa repetir una misma 
tarea varias veces, ›b‹ ídem y también ›c‹, de forma repetitiva, sin variabi-
lidad entre una acción y otra de una práctica aleatoria o con variaciones 
(›bcacababc‹) en las que las tareas se intercalan cambiando, produciendo 
así una práctica aleatoria para adquirir una tarea o una habilidad. En 
estudios llevados a cabo como el elaborado por Magill & Halla (1990) 
apuntaron la superioridad de la práctica aleatoria sobre la práctica por 
bloques solamente ocurre cuando las variaciones de la tarea se refieren a 
programas motores diferentes. Otra investigación llevada a cabo por Wulf 
& Shea (2002) sostienen que la práctica aleatoria es superior a la práctica 
por bloques solamente en tareas sencillas, es decir, cuando el sujeto no se 
encuentra sobrecargado con altos niveles de exigencia motora, atención 
y memoria. En una investigación llevada a cabo por Guadagnoli & Lee 
(2004) establecieron como resultado que la superioridad de la práctica 
aleatoria sobre la práctica por bloques apenas en tareas de laboratorios, 
cerradas con pocos grados de libertad y sujetos potencialmente habili-
dosos. En esta esta misma investigación destacaron que cuando ocurren 



artigos

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

570

diferencias entre regímenes de prácticas variadas, las diferencias tienden a 
favorecer la retención y la transferencia de quien se sometió a la práctica 
aleatoria en la adquisición de una determinada tarea. Tani, Meira Junior 
& Catuzzo (2010) apuntaron que la combinación de prácticas con varia-
ciones distintas sería más eficaz que prácticas aisladas con poca o mucha 
variación. Es un hecho que las investigaciones citadas corroboran que un 
estudio variado tiene más provecho y más rapidez de aprendizaje que un 
estudio repetitivo, aunque siempre hay que tener en cuenta las caracterís-
ticas personales y socioculturales de los alumnos para llevar a cabo una 
estrategia de enseñanza u otra.

Un estudio basado en esta práctica es el que elaboraron Januario et 
al (2016) en el que dividieron una muestra en cuatro grupos, lo cuales 
denominaron, ›ccc‹ (constante), ›bbb‹ (bloques), ›aaa‹ (aleatorio) y ›cba‹ 
(constante-bloques-aleatorio, el orden no es relevante). La tarea consis-
tía en presionar las teclas numéricas en el teclado de una computadora en 
una secuencia (2, 8, 6, 4) con el dedo índice. Los resultados de la prueba 
mostraron superioridad de los grupos ›cba‹ y ›aaa‹ en la medida del error 
absoluto, de los grupos ›ccc‹ y ›bbb‹ en la medida del error relativo y de 
los grupos ›ccc‹, ›bbb‹ y ›cba‹ en la medida de la variabilidad del error 
relativo. Estos resultados demostraron que los regímenes de práctica que 
proporcionaron una menor variabilidad condujeron al aprendizaje de una 
estructura de movimiento, mientras que aquellos que proporcionaron una 
mayor variabilidad dieron como resultado la mejora de la capacidad de 
parametrización.

Este aprendizaje relacionado con la adquisición de competencias en un 
instrumento musical se utilizó en el libro de Eduardo Fernández (2000) en 
el que, el autor, elaboró una metodología para el aprendizaje de reperto-
rio de guitarra. En este libro el Fernandez (2000) confeccionó una meto-
dología de aprendizaje de repertorio para la guitarra en el que no se basó 
fundamentalmente en la repetición, aunque sí en la creación de ejercicios 
variados y basados en los elementos propios de la pieza que el alumno 
se propone trabajar para aprender. De esta forma, el autor propone una 
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forma de aprendizaje alternativa y comprensiva en cada proceso de adqui-
sición de conocimientos musicales desde el primer contacto con el instru-
mento. Según la experiencia pedagógica de Fernández, estos ejercicios 
que se basan en variaciones musicales sobre elementos de una pieza a ser 
estudiada surgieron un efecto positivo en la adquisición de destrezas y 
competencias musicales en el aprendizaje musical de sus alumnos, siendo 
un punto de partida para la capacitación y entendimiento de la hipótesis 
de uso de variabilidad de la práctica en forma enseñanza como instrumen-
tos en el día a día de trabajo con alumnos.

La FI como fuente pedagógica

La fi se viene convirtiendo en la actualidad en un campo prolífico de estu-
dio que engloba diversas áreas de conocimiento en la que se incluye la 
educación. En la fi se da por hecho la ausencia de la notación tradicional, 
a diferencia de la música europea de concierto, o incluso, como en el jazz 
en el que se da estructuras preconcebidas, lo que se manifiesta en relación 
a la fi como un hacer musical inmediato unido a la expresión musical. 
La fi es una corriente musical que se potencia partiendo de un complejo 
artístico erudito europeo, dándose especial énfasis en el Reino Unido a 
lo largo de la década de los años 1970 (Clemente, Falleiros & Fornari, 
2019). Por ello, es una corriente musical que está apenas estableciéndose 
recientemente en la sociedad que nos rodea. Esta práctica musical comen-
tada anteriormente (fi) es una práctica musical experimental, empírica y 
generalmente colectiva, que no se subordina a cualquier práctica musical 
específica, aunque dialogue y se entrelaza con diversas prácticas contempo-
ráneas como se puede resaltar la danza, el teatro, improvisación jazzística, 
música contemporánea (Falleiros, 2018). Un aspecto que se puede destacar 
en la fi es no que se manifiesta geográficamente en un determinado lugar, 
pues ocurre en varios países en Europa, en los Estados Unidos y en varios 
países de América Latina, como es el caso de Brasil, que actualmente se 
destaca con un panorama bastante diversificado y activo en esta práctica.
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Según Edward Sarath (2009), profesor en la Universidad de Michigan, 
en la fi, la ejecución del instrumentista camina junto con la creación musi-
cal transcurriendo según sus posibilidades de ejecución. De esta forma, 
encuentran nuevos paradigmas y sonoridades que llevan al instrumen-
tista a la adquisición de nuevos métodos para explorar las sonoridades 
fomentando la creatividad. Para Sarath (2009), cada músico que participa 
en el grupo de improvisación comienza e interactúa con su experiencia 
previa, es decir, es un modelo de aprendizaje a través de la improvisación 
tras estilística, por tanto, lo que un sujeto aporta parte de su experien-
cia personal y musical a lo largo de su vida, que puede haberse manifes-
tado de muchas maneras: lo que escuchó a lo largo de su vida, el lugar, 
el estilo de la música, otros factores como su relación y desempeño con 
el instrumento a través del cual se expresa además de cómo traduce su 
sonido (Sarath, 2009, p. 32-53). En el caso de una educadora musical 
española especialista en el área, Chefa Alonso (2007) enumera algunos 
de los valores de la fi como estrategia pedagógica entre los cuales se da 
énfasis a las relaciones interpersonales basadas en la igualdad, perfeccio-
namiento de la relación con el instrumento debido al simple hecho que se 
explora el instrumento, se aprenden técnicas extendidas del mismo, así 
como se aprende a resolver problemas del día a día con actividades reali-
zadas mediante la fi. Alonso destaca también que en muchas ocasiones 
que actividades creativas o de improvisación se dejan de lado dentro de 
los currículos académicos.

En el contexto de América Latina, la aplicación de fi como parte de 
herramientas pedagógicas se resaltan en la figura de Hans-Joachim Koell-
reutter (1997), siendo las actividades con improvisación lo más destacado 
en su trabajo. Según Brito (2003), las actividades propuestas por Koell-
reutter realzan también aspectos de organización, convivencia, colabora-
ción entre iguales, así como contacto prácticas musicales contemporáneas. 
María Teresa Alencar de Brito (2003), apunta que la improvisación debe 
entenderse como una herramienta pedagógica importante que acompaña 
todo el proceso de educación musical dándole oportunidades a los educa-
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dores musical a la observación y al análisis que los alumnos establecen 
con los materiales sonoros a los que se exponen (Brito, 2003, p. 152). 
Carlos Kater (2017), defiende la fi como una propuesta de enseñanza de 
música en la que se potencializa la exploración sonora, las experiencias 
en general, situaciones abiertas, espontáneas, exposición y de riesgo. Para 
este autor, en momentos como estos, citados anteriormente, es cuando 
el profesor contempla progresivamente actividades lúdicas con mayor 
grado de imprecisión e indeterminación en las que se favorecen a que se 
tenga posicionar, argumentar y tomar decisiones (Kater, 2017, p. 158). 
Uno de los principales autores especialistas del asunto en Brasil, Rogé-
rio Costa (2016, p. 84), apunta que la fi siendo vista como estrategia 
pedagógica se puede utilizar para proporcionar la construcción de cono-
cimiento y habilidades como la escucha, aspectos fundamentales para 
construcción musical debido a que pone en marcha su acción, pensa-
miento (mente y cuerpo de forma integrada) percibiendo, en un amplio 
sentido del término, un flujo sonoro de acontecimientos musicales diná-
micos que se encajan dentro de esta práctica musical.

Es importante mencionar una investigación llevada a cabo reciente-
mente por Brietzke (2018), en la que en se buscó investigar en la imple-
mentación de modelos de juego de improvisación para la iniciación 
colectiva del violoncelo, en tres instituciones diferentes de São Paulo, 
obteniendo resultados a través de una metodología investigación-acción. 
Los resultados apuntaron a través de los relatos de estudiantes que estos, 
se sintieron cómodos, además de haber reconocido construcciones de 
narrativas musicales en las actividades, mayor integración con los compa-
ñeros además de aproximaciones narrativas musicales contemporáneas. 
Los profesores involucrados en la investigación indicaron el desarrollo de 
la creatividad y mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje, aunque 
apuntaron la necesidad de contextualizar las propuestas dentro de un 
modelo de enseñanza tradicional. 

Para un aprendizaje de una partitura de forma tradicional, puede 
ser realmente beneficioso debido a que la fi implica creación, este caso 
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sobre la partitura que será estudiada. Realizando expresiones creativas 
sobre aquello que ya está escrito para acercar el aprendizaje de un trecho 
sonoro, simplificando y creando encima de este para que de esta forma se 
adquiera o no el aprendizaje de aquello que está representado en la parti-
tura tradicional permitiendo al alumno que cree estructuras cognitivas 
para la fijación, instrucción e incluso memoria de aquello que se observa 
en una partitura tradicional.

Por lo tanto, todo indica que la aplicación guiada de actividades lleva-
das a cabo mediante la fi, pueden ser usadas como una herramienta peda-
gógica creativa en la que se fomente la creatividad con el objetivo de que 
se aplique, como es el caso de este estudio, a contextos de aprendizaje de 
música tradicional fomentando de esta forma un aprendizaje más diná-
mico, espontáneo y variado además de adquisición de competencias como 
la invención, espontaneidad, autoconfianza, curiosidad y esmero.

Estructura del estudio de caso

El presente estudio se llevó a cabo en la elm/ciddic situada dentro de la 
unicamp. Esta escuela tiene como objetivo extender la educación musi-
cal a personas de dentro y fuera de la comunidad académica además de 
actuar como laboratorio experimental de varias investigaciones musi-
cales. La escuela realiza también trabajos atiendo a la comunidad con 
presentaciones en congresos, charlas, workshops además del Hospital 
Central de la unicamp.

La muestra seleccionada para llevar a cabo el presente estudio de caso, 
fueron cuatro alumnos con un nivel similar de aprendizaje, los alumnos 
serán denominados 1, 2, 3, 4. Los cuatro alumnos trajeron una experien-
cia previa de haber estudiado saxofón durante dos años. Para llevar a 
cabo este estudio, se dividieron los alumnos en dos grupos para el trabajo 
de una pieza del trabajo cotidiano y del nivel apropiado a la clase de 
saxofón. La pieza seleccionada fue El Intercity Express (figura 1), perte-
neciente al libro Escuchar, leer y tocar, v. 2 (Oldenkamp & Kastelein, 
2003). Este material es un método de saxofón enfocado hacia una utiliza-
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ción de la lectura musical como eje metodológico, dejando espacios para 
la creatividad mediante improvisación y lectura con acompañamiento de 
pistas de audio en formas de grabación. Este material acentúa su valor 
pedagógico dentro de las salas de aulas debido al hecho de que en sus 
grabaciones se utilizaron instrumentos reales lo que favorece la relación 
del alumno para insertarlo de un contexto musical grupal. Los cuatro 
alumnos fueron separados en dos grupos. Por un lado, el grupo control 
llamado ›x‹ (alumnos 1, 2), por otro lado, el grupo experimental llamado, 
›y‹ (alumnos 2 y 3), realizaron el estudio dentro de la sala de aula acompa-
ñados por el autor principal del presente trabajo, profesor que acompaña 
las aulas en la escuela de forma semanal. Los dos grupos trabajaron la 
obra durante 20 minutos en dos sesiones. Para ello, se empleó una meto-
dología investigación-acción, en ambos casos, en la que el profesor forma 
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, explorando la relación entre 

Figura 1. Partitura que fue propuesta para los dos grupos (x, y). De la lección 
n. 5 de Escuchar, leer y tocar, v. 2 (Oldenkamp; Kastelein, 2003). 
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las competencias emocionales, las estrategias de aprendizaje autorregu-
lado, explorando la competencia percibida y cómo esta influye dentro de 
la interpretación musical (Campayo & Cabedo, 2018).

En este estudio se utilizaron dos propuestas de enseñanza completa-
mente diferentes una para el grupo ›x‹ (se centra apenas en un aspecto de 
desarrollo musical) y otra para el ›y‹ (basado en la consecución a través 
de ejercicios variados el entrenamiento de diversas habilidades necesa-
rias para el desarrollo del estudio propuesto). En el trabajo del grupo ›x‹, 
denominado grupo control, se realizó una metodología de enseñanza en 
la que se centró únicamente en la lectura repetitiva del estudio propuesto. 
Los dos estudiantes que compusieron este grupo de forma en la que se 
turnaban para ejecutar la melodía de la lección propuesta directamente 
con un sonido determinado. Para ello, los alumnos no realizaron ningún 
tipo de experiencia previa a la hora de enfrentarse a la performance. Los 
dos se turnaron alrededor de unos 10 minutos, en los que mientras uno 
de los miembros del ›x‹ tocaba la melodía y el otro esperaba llegar su vez 
para ejecutarla. Los dos componentes del grupo ya realizaban la perfor-
mance sobre el sonido final y melodía final propuesta, aproximándose a 
entrenamiento por bloques, en el que apenas se requiere una habilidad y 
se repite continuamente con un único objetivo. El profesor en esta expe-
riencia apenas actuó como un espectador y no trabajó con los alumnos 
estrategias pedagógicas que hicieran darle una perspectiva de cambios 
para la mejora de la performance y aumento de la calidad musical en la 
ejecución del estudio trabajado. Lo único en lo que el profesor interrum-
pió entre la ejecución entre uno y el otro alumno fue realizando comen-
tarios del tipo: “cuidado con el ataque inicial estás entrando tarde en tal 
compás”, “cuidado con la columna de aire”, “cuidado con las notas, hay 
una nota equivocada en tal compás”, “cuidado con el solfeo” etc. En 
esta primera experiencia los alumnos consiguieron realizar la ejecución 
de la partitura tras muchas repeticiones y complementación entre lo que 
escuchaban de un alumno y el otro, por lo tanto puede ser que muchos 
de los conocimientos recreados para la interpretación se hayan realizado 
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partiendo de la propia imitación vía de auditiva o imitativa, sin haber 
entendido aparentemente muy bien aquello que se interpretaba.

Por otro lado, en el grupo ›y‹ se realizó un trabajo en el que se solicitó 
la aplicación de diversas habilidades con diversos resultados totalmente 
diferentes. En el comienzo nos basamos en la realización de ejercicios 
dinámicos con utilización del concepto usado por Fernández (2000), en 
vez de partir desde el uso de la partitura como un todo y empeñarse en la 
práctica llevando en consideración todos los elementos musicales envuel-
tos, sugiere la realización de una versión extremadamente simplificada 
en el que, por ejemplo, estarían presentes notas estructuradas al mismo 
tiempo que se ignorasen las escalas, los ritmos, la ligadura, articulaciones 
y la velocidad de la obra. Esto es lo que el autor denomina de “versión 
cero” que se practica hasta que el estudiante se sienta cómodo de ahí 
que se suman paulatinamente los demás elementos de la obra a ser estu-
diada. Se comenzó realizando una lectura de solfeo melódico, con una 
velocidad metronómica baja partiendo de 60 bpm (pulsos por minuto), 
hasta que consiguieron llegar a una velocidad de lectura aceptable para 
que posteriormente se realizase el mismo trabajo realizando apenas digi-
taciones sin la emisión de sonidos y solamente con el instrumento desde 
una velocidad lenta hasta alcanzar la velocidad real de la pieza que es 
de aproximadamente 96 bpm. Después se realizó un ejercicio en el que 
se tocaron las notas establecidas en la partitura sin el ritmo establecido. 
Posteriormente, se dejó de lado la partitura y se propuso un trabajo de 
para desarrollar el staccato de manera clara y concisa, el juego fue titu-
lado fue denominado “tiro con arco” consistía en realizar la emisión de 
una nota como si fuera una flecha de tiro con arco, profesor, alumnos 3 
y 4 realizaron un trabajo conjunto que consistía en realizar una improvi-
sación en la que particularmente se trabajaría con énfasis en la articula-
ción en los registros medio y grave, en el primer momento se colocó que 
se realizase todo en una dinámica forte, posteriormente piano, después se 
intercalaban realizando una performance improvisada basada en el stac-
cato. El ejercicio fue realizado en tres ocasiones durante 2 minutos, en 
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primer lugar, solamente podía lanzarse una flecha (una nota), posterior-
mente dos flechas (dos notas, lo que equivale a las corcheas que aparecen 
en la pieza), por último, tres o más flechas, lo que permitió comprender 
y relacionar la flecha con un golpe de columna de aire seco y preciso. 
Este ejercicio produjo la construcción de creación de una improvisación 
creativa que permitió el trabajo del staccato de forma lúdica y creativa, 
de acuerdo con Sarath (2009) los estudiantes parten de su experiencia 
previa utilizando aquello que poseen de conocimientos musicales adqui-
ridos, valorizando de esta forma, su conocimiento.

En segundo lugar, se llevó a cabo el trabajo de notas a contratiempo, 
los alumnos presentaban de antemano problemas en la ejecución limpia 
de ataques a contratiempo debido a la dificultad en la limpieza en la 
emisión de una nota, posición de la garganta a la hora de emitir, cantidad 
de aire y la dificultad de mantener el ritmo. Para ello, se elaboró un juego 
llamado “firma tarde”, para ello se colocó un metrónomo con un altavoz, 
los dos alumnos deberían de dar un ataque de una toca aleatoria sobre 
o “bip” del metrónomo, realizando una secuencia. Posteriormente en la 
segunda parte del juego se realizaba la misma actividad, solo que el ataque 
tenía que ser fuera del metrónomo, en primer lugar, con notas y posterior-
mente con sonidos no habituales que deberían inventar, o bien percusión 
corporal u otro que les permitiese a los alumnos explorar de forma sonora 
el instrumento, posteriormente se aumentó gradualmente la velocidad del 
metrónomo. Este ejercicio se relaciona con una de las características de 
la fi, por el hecho de relacionarse con la interacción y escucha inmediata. 
Por último, se incrementaron variantes, en vez realizar el ataque a cada 
tiempo, el profesor solicitó ataque-silencio-ataque, silencio-ataque-ata-
que-silencio. Este ejercicio en combinación con alumno 3 y 4 produjo 
tanto mejoras en la concentración como en la creatividad a la hora de 
realizar un ataque, con precisión, debido al hecho de que consiguieron 
improvisar y experimentar diversas sonoridades en el instrumento como 
por ejemplo percusión con el saxofón, o primeros contactos con música 
contemporánea como el uso del frullato o slap.
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En tercer lugar, se realizó una actividad en la que se denominada como 
“realiza tu dibujo” en esta actividad la única regla era la de componer 
una música con su pareja en la que la que había que elaborar una melo-
día con la siguiente estructura rítmica: Dos notas picadas, dos notas liga-
das, dos notas ligadas, dos notas ligadas. Las reglas eran que un alumno 
realizase la melodía forte con registro grave y el siguiente respondiera 
con piano con registro agudo. Posteriormente se realizaron ejercicios 
con improvisaciones con las notas que la lección del libro propuso, esta 
vez sobre tempo de 72 bpm por minutos, realizando la improvisación del 
alumno 3 en un compás y posteriormente alumno 4 en el siguiente. De 
esta forma, como apuntan Alonso (2007) y Brietzke (2018), fue posible, 
mediante la improvisación, la construcción de ambiente de colaboración 
y respeto entre los alumnos, quienes se preocuparon en provocar una 
escucha atenta ante la ejecución de la actividad creativa de su compa-
ñero. En cuarto lugar, se realizaron actividades de expresión corporal y 
mímica en las que los alumnos delante del estudio y escuchando el audio 
de la actividad realizaron tareas de dramatización en las que predomi-
naba el gesto musical, sin tocar. Después de esto se realizó la actividad en 
la que uno de los alumnos tocaba mientras que el otro imitaba la inten-
ción del otro alumno realizando mímica y representando la acción que 
sonaría posteriormente, basándose en aquello que ellos entendían como 
ritmo de rock, produciendo en este caso una creación musical basada en 
la interacción con un compañero, en este caso intuyendo y fomentando la 
imitación de gesto de forma interactiva con el otro miembro de la pareja, 
siendo la promoción interactividad grupal, una de las características de 
esenciales de la fi. En cuarto lugar se desarrollaron actividades direc-
cionada más directamente con el uso de la fi, en principio del uso de la 
creación inmediata de una improvisación en la que se sienta como punto 
de partida el trabajo realizado anteriormente, según el título del estudio 
El Intercity Express, se siente como la idea de un tren que se desplaza 
por las vías, a partir de esto, los alumnos elaboraron una improvisación 
en dúo en la que se fomentó el trabajo de escucha inmediata, interac-
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ción con el compañero así como el uso y la exploración de posibilidades 
sonoras del instrumento, que según Kater (2017) y Costa (2018) el hecho 
de observar el fenómeno sonoro contribuye para favorecer la escucha 
activa y en la percepción de detalles propios del sonido que se descar-
tan en determinados momentos del sistema simbólico y abstracto de la 
música escrita.

Como actividad final se llevó a cabo la actividad final, los alumnos 
leyeron la lección, lo hicieron solamente en dos ocasiones y coloca-
ron el audio del propio material. En esta parte del trabajo se realizaron 
variación como la subir todas las notas que fueran posible una octava, 
cambiando articulaciones por ejemplo las corcheas que estaban ligadas 
se realizaron en staccato, las que estaban picadas se ligaron. Por último, 
se llevaron a cabo actividades improvisadas realizando la lección entera 
utilizando las notas que se proponen en la actividad, en la que en un 
compás un alumno improvisaba y en el siguiente el otro le respondía. 
Concluyendo se volvió a realizar la actividad tal y como estaba escrita 
de forma individual.

Discusión de los resultados

En este estudio se contrapusieron dos tipos de metodologías de imple-
mentación de aprendizaje totalmente diferentes de la una con la otra, 
como fue especificado en el punto anterior. Los alumnos se evaluaron 
siguiendo criterios de resultados de calidad musical, siendo que el resul-
tado esperado era que se demostrase calidad sonora general en los que 
entran en su conjunto aspectos como: claridad de ritmos ejecutados con 
clases (verificando fluencia en la ejecución musical demostrando seguri-
dad o no a la hora de interpretar); aplicación de los ejercicios propuestos 
(en los que se evalúa la diferencia entre limpieza en el ataque, equili-
brio sonoro en las diferentes regiones del instrumento, estilo adoptado 
adecuado); adecuación al texto (respeto a aquello que está escrito en la 
partitura, respetando acentos y articulaciones); aspectos de afinación; 
aspectos expresivos de interpretación. En la siguiente tabla se muestran 
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Tarea solicitada Grupo ›X‹ Grupo ›Y‹

Respeto al texto y 
concordancia a aquello 
que se estableció en
la partitura

Próximo de los esperados De acuerdo con los esperados

Manutención de la 
pulsación rítmica, 
proporción y
regularidad rítmica

Próximo de los esperados De acuerdo con los esperados

Evaluación y corrección
de diferentes aspectos
de la afinación del 
instrumento

Por debajo de los esperados De acuerdo con los esperados

Demostración de calidad 
sonora al final de los
experimentos

Por debajo de los esperados De acuerdo con los esperados

Aprendizaje otras acti-
vidades complementarias 
para la mejora de
la técnica de base en
el saxofón (limpieza de 
sonido, mejor
articulación, mejoras en 
ritmos a contratiempos)

Por debajo de los esperados De acuerdo con los esperados

Realización ejercicios
creativos e involucración 
más en la utilización
de recursos del saxofón

Por debajo de los esperados Próximo de los esperados

Resultados colaterales
de aplicación metodoló-
gica: mejora en el clima
de trabajo, cooperación 
entre los componentes

Por debajo de los esperados De acuerdo con los esperados

Finalización de
las tareas con
calidad en el tiempo
que se esperaba

Próximo de los esperados De acuerdo con los esperados

Tabela 1. Resultados en los que se muestran algunas conclusiones llevadas a 
cabo después de haber realizado las experiencias de este estudio.
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los resultados obtenidos en realización de contenidos de aprendizaje 
llevados a cabo en la sala de aula, el profesor elaboró tres formas de 
evaluar (tabela 1) cada uno: “Por debajo de los esperados” (los resul-
tados obtenidos se mostraron por debajo de lo que se esperaba después 
del experimento); “Próximo de los esperados” (los resultados obtenidos 
se encuentran en relación con al nivel exigido y próximo a los objetivos 
deberían cumplir en el nivel establecido); “De acuerdo con los espera-
dos” (los resultados entran dentro del nivel esperado en relación con al 
objetivo propuesto).

En el primer grupo, se llevó a cabo una metodología en cierto grado 
muy similar a la usada dentro del área musical de los días actuales que 
incluso podemos ver asiduamente dentro de los conservatorios que basan 
su enseñanza en metodologías más tradicionales. Aunque dentro del 
currículo de dichas enseñanzas haya asignaturas con el fin de fomentar el 
desarrollo en el alumnado y habilidades psicopedagógicas, representan 
una carga lectiva poco significativa, para la posterior aplicación de estas 
dentro del campo educativo. Al llevar a cabo el experimento en el grupo 
›x‹, los alumnos aprendieron el ejercicio de forma adecuada, debido al 
hecho de que repetir varias veces el ejercicio hasta que les saliera bien, 
siempre realizando el mismo proceso, algo que supuso un camino lineal 
para la adquisición del objetivo. El profesor en este caso apuntó algunos 
datos relevantes sobre el tiempo, siendo más demorado ya que tardaron 
más tiempo en adquirir las competencias necesarias para alcanzar un 
resultado de excelencia, además conllevar ciertos riesgos y la posibilidad 
de producirse ciertos tipos de lesiones corporales, sobre todo en relación 
a dolores corporales, debido a un esfuerzo repetitivo, algo que ya viene 
siendo común en los músicos (Frageli, Carvalho & Pinho, 2008).

En el segundo, en el grupo ›y‹ se llevó a cabo un proceso de enseñanza 
con actividades variables que se describieron anteriormente, en las que se 
fomentaron actividades creativas basadas en la variabilidad de la prác-
tica musical y ejercicios con base en la fi mostrándose una práctica más 
eficiente en relación con el desarrollo de habilidades como en la economía 
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del tiempo utilizado para el aprendizaje. Los ejercicios propuestos con 
orientación del profesor supusieron que los alumnos investigaran más en 
el uso del instrumento y fomentasen su creatividad, indagando y contro-
lando el instrumento a través de otras actividades complementarias. El 
resultado permitió que los alumnos, después de haber realizado las acti-
vidades, consiguiesen interpretar con audio la actividad propuesta, así 
como se mostraron más creativos ya que consiguieron realizar melodías 
semejantes, basadas en las melodías propuestas por el material didác-
tico, así como realizando la ejecución de la actividad mediante uso de 
la fi. Además, también se han de señalar los resultados relacionados el 
grado de cohesión de los alumnos del ›x‹ que se mostraron muy serios a 
la hora de llevar a cabo los ejercicios, por otro lado, en el grupo ›y‹ hubo 
un grado alto de compromiso con las actividades produciéndose coope-
ración conjunta entre los alumnos 3 y 4 para la interpretación, así como 
fomentando el buen clima entre ellos y el profesor, por el hecho de haber 
estado dentro de un ambiente de enseñanza más espontáneo.

Estos resultados confirman la hipótesis mediante la cual, alumnos que 
se exponen a estrategias educativas con base en la variabilidad de la prác-
tica, o sea, realizando alteraciones de actividades que requieren habilida-
des y proponen objetivos diferentes, tienden adquirir un aprendizaje más 
rápido de aquello que se les exige, así conseguir competencias comple-
mentarias que priman otros aspectos musicales como el fomento de la 
musicalidad, control del instrumento, conocimiento de recursos con el 
instrumento, resolución de problemas, más complicidad con el compa-
ñero, esfuerzo y superación.

Conclusiones

En el presente estudio de caso se presentaron dos formas distintas de 
aprendizaje, anteriormente explicadas, en la primera se adoptó una prác-
tica basada en la ejecución por “bloques” (en la que se realizó una acti-
vidad y un objetivo único) siendo que en la segunda, se utilizó la idea 
general de la hipótesis de variabilidad de la práctica, en la que los alum-



artigos

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

584

nos se expusieron a diferentes actividades diversas en las que se referían 
a múltiples habilidades fomentando de esta forma diversos resultados. 
Los resultados obtenidos presentan el uso de la utilización de la idea 
de la variabilidad de la práctica musical como una puesta en práctica 
relevante para el fomento de una pedagogía que mantiene más especí-
ficamente el interés del alumno, sin embargo, los resultados apuntaron 
mayor capacidad de ejecutar un estudio, presentándose una mayor cali-
dad en los aspectos de la performance, apreciando mayor expresividad 
y cualidades musicales a la hora de la interpretación, así como muestras 
de calidad musical en un menor tiempo estudio, además de fomentando 
otros aspectos del aprendizaje, como se relataron en el punto anterior del 
presente trabajo.

Creemos, siguiendo los resultados obtenidos que esta noción gene-
ral de variabilidad puede converger para una mejora del entendimiento 
de cómo aprende el alumno para tratar la performance y auxiliar en la 
percepción del error para promover imaginación y creatividad para el 
estudio del alumnado. De esta forma, los valores y aspectos que envuelven 
la fi, parecen mostrarse como una fuente inagotable en su faceta educa-
tiva dentro del uso de la inteligencia emocional con una fuerte carga peda-
gógica para establecerse dentro de las salas de aula. Este tipo de creación 
musical parece permitir beneficios para la calidad musical fomentando 
la variabilidad de la práctica musical, así como la libertad creativa y la 
expresión de los participantes. Otra ventaja que se presenta mediante 
esta dinámica, basada en la variabilidad de la práctica, es proporcionar 
un proceso de enseñanza-aprendizaje más lúdico, ya que se trabaja con el 
juego, además del azar provocando la imprevisibilidad, disfrute del riesgo 
y curiosidad por el aprendizaje de autonomía, sin embargo, estos bene-
ficios se entienden como unos efectos colaterales que no proceden de la 
propia aplicación de estrategias de variabilidad de la práctica sino de la 
estrategia pedagógica efectuada.

Futuros estudios pueden investigar la conjugación de métodos de 
evaluación fomentando y juntando las Tecnologías de la Información y 
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Comunicación (tic) para la elaboración de mecanismos didácticos que 
permitan la evaluación de desempeño de fi, fomentando la creatividad y 
motivación del alumnado.
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Oportunidades e perspectivas da 
performance musical nas redes 
colaborativas atuais
Pedro S. Bittencourt,1 Danilo Rossetti2

A Revista Brasileira de Música disponibiliza no dossiê temático “Pro-
cessos criativos em performance musical colaborativa – dinâmicas 

e perspectivas” artigos sobre criação coletiva e colaborativa nos séculos 
xx e xxi, ao lado de uma entrevista recente e inédita do musicólogo 
francês Nicolas Donin (ircam). Como o dossiê foi realizado durante a 
pandemia da covid-19 entre 2020 e 2021, nos pareceu imprescindível 
incluir questões sobre performance remota e recentes iniciativas musi-
cais telemáticas. A utilização de recursos tecnológicos e as conexões em 
rede foram assuntos recorrentes nos artigos, influenciando experiências 
criativas de composição, performance, análise musical e escuta. Desta-
camos justamente essas experiências em rede que foram relatadas, deba-
tidas e analisadas nos artigos. Foram levados em conta aspectos específi-
cos e gerais das práticas musicais, das criações coletivas e das coautorias 
envolvendo compositoras, compositores e instrumentistas em obras mu-
sicais recentes, na sua grande maioria. Outro aspecto recorrente nos 
artigos é a utilização da tecnologia nas múltiplas colaborações, muitas 
delas envolvendo práticas da música mista e recursos audiovisuais, cada 
vez mais explorados. A familiarização com as últimas tecnologias digi-
tais em rede já era uma forte tendência que foi acelerada de forma ver-
tiginosa com o isolamento social imposto pela pandemia. Se é verdade 
que a adversidade aguça o engenho, os artistas e estudiosos têm uma 

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (ufrj).
2 Universidade Federal do Mato Grosso (ufmt).

doi: https://doi.org/10.47146/rbm.v33i2.44967
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oportunidade única para potencializar suas realizações quanto aos seus 
formatos, seus meios de produção e de difusão. Urge desenvolver novas 
expressividades e novas criatividades no contexto atual, que apenas co-
meçou a emergir.

No total são dez artigos escritos por autores brasileiros e estrangeiros. 
Agradecemos vivamente aos 26 pareceristas pelas suas avaliações, sem as 
quais não seria possível a realização do sistema duplo-cego. Agradecemos 
muito em especial os editores-chefes da Revista Brasileira de Música João 
Vicente Vidal e Pauxy Gentil-Nunes pelo convite, pelo constante apoio e 
pela liberdade que nos foi dada quanto à escolha da temática.

William Teixeira sugere algumas definições que podem auxiliar a 
compreensão das possibilidades e dos limites da criação musical colabo-
rativa baseadas em postulados de Nicholas Wolterstorff, além de apre-
sentar diversas propriedades normativas como exemplos de colaborações 
musicais desde o período barroco até os tempos atuais. 

José Henrique Padovani, Nathalia Fragoso, Fellipe Martins, Caio 
Campos e Felippe Barros conduzem um debate pensado a cinco cabe-
ças sobre as modalidades de interação e colaboração dos performers e 
compositores do grupo Imaginários Sonoros em sistemas musicais inte-
rativos em sua diversidade de configurações. Eles propõem novas dinâmi-
cas autorais de performance multimodal, assim como reflexões sobre os 
rumos da música na era digital e o seu ensino e aprendizado no contexto 
universitário brasileiro.

Cássia Carrascoza apresenta reflexões sobre práticas de criação musi-
cal colaborativas a partir do projeto Cadernos sonoros, desenvolvido 
durante a pandemia em 2020 em parceria com a pianista Lidia Baza-
rian. Ademais, nos oferece vários exemplos de suas colaborações recentes 
tocando flauta nas obras de compositores com a participação de artistas 
visuais.

Também impulsionado pelo isolamento social em 2020, David Ganc 
relata a experiência de preparação da sua composição Caldo de cana 
(1978), realizada de maneira remota. O processo de gravação e produ-
ção audiovisual teve a notável participação de 220 flautistas e um percus-
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sionista, e contou com a mixagem de todas as flautas gravadas de forma 
remota e a sua estreia virtual. Ganc também propõe uma reflexão sobre 
o papel das associações musicais de instrumentistas, assim como sobre os 
novos formatos musicais nas plataformas digitais.

Alexandre Dietrich e Maria Bernardete Castelan Póvoas apresentam 
um olhar inédito sobre o aspecto colaborativo da obra pianística de Fran-
cisco Mignone, a partir do trabalho desenvolvido junto com a pianista 
Maria Josephina Mignone, sua segunda esposa. Os autores abordam a 
importância da afetividade na criação artística e também dão enfoque no 
repertório brasileiro para dois pianos, para o qual Mignone foi um dos 
grandes contribuidores. As reflexões apresentadas utilizam fontes primá-
rias como entrevistas e anotações nas partituras originais.

Marcel Castro Lima e José Batista Júnior descrevem o processo cola-
borativo por eles realizado para a composição Interferência (2020), para 
clarinete baixo e eletrônica. A peça integrou o projeto Pandemúsica, 
realizado durante o período da pandemia, no qual foram encomendadas 
a diversos compositores peças de um minuto para clarinete e clarinete 
baixo. O artigo a quatro mãos (de um compositor e de um clarinetista) 
aborda os diferentes caminhos colaborativos que foram trilhados. Nesse 
sentido, são estudadas questões técnicas e musicais específicas da escrita 
para o clarinete, que emergiram durante a colaboração.

Pedro Baptista, Tiago Lestre, Pedro Rodrigues, Evgueni Zoudilkine 
descrevem processos criativos colaborativos na música do compositor 
português Jorge Peixinho (1940-1995), explorando o idiomatismo do 
violão e as potencialidades da eletrônica. Os autores relatam como exis-
tem margens de liberdade para o intérprete em duas obras do compositor 
e em uma obra de Nuno Peixoto de Pinho. Nesta colaboração, os papéis 
de instrumentista e compositor mesclam-se, confundem-se: o composi-
tor desenvolve os gestos instrumentais e reflete sobre a movimentação do 
violonista, enquanto o instrumentista por sua vez analisa os elementos 
composicionais e participa ativamente na organização e na disposição do 
texto musical.
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Lucas Uriarte e Lucas Quínamo descrevem as transformações e cons-
truções no processo criativo da sua peça mista A cidade e os espelhos 
(2019), para eletrônica e contrabaixo. A peça é estruturada num jogo de 
improvisação coordenado por cartas, a partir de algumas regras estabe-
lecidas. Os compositores se inspiraram na cidade de Valdrada do livro As 
cidades invisíveis, de Ítalo Calvino. Baseiam-se ainda em conceitos sobre 
a teoria dos jogos de diversos autores (Caillois, Huizinga, McGonigal, 
Nguyen) e no conceito de autopoiese (Humberto Maturana e Francisco 
Varela) para tecer suas próprias ideias composicionais e performativas. 

Thaís Montanari e Nathalia Fragoso tratam do processo criativo cola-
borativo experienciado durante o longo desenvolvimento da peça audio-
visual Brain Washed, Brain Dead, de Thais Montanari, entre os anos 
de 2016 e 2020. As autoras identificam as suas metodologias de criação 
colaborativa e apontam seu impacto dos contextos de criação das dife-
rentes versões da obra. A peça conta com seis versões da sua partitura 
gráfico-textual, tendo sido trabalhada e apresentada em quatro países. 
Ao todo, este processo contou com a colaboração de doze intérpretes e 
um cineasta, além de uma versão virtual apresentada de forma remota 
durante a pandemia da covid-19.

Fechando o dossiê, a soprano Doriana Mendes e o compositor Daniel 
Quaranta relatam a intensa colaboração na criação da ópera eletroacús-
tica Helena e seu ventríloquo (2019). A dupla relata processos de criação 
artística e o desenvolvimento da singular visualidade polifônica da obra, 
compondo um tripé de iconicidades entre voz-cena, voz-áudio-música e 
visualidade fílmica, numa narrativa poética não-linear que promove a 
ideia de um tempo relativo à linguagem interior.
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Dos limites da colaboração musical
William Teixeira1

RESUMO: Neste breve ensaio, são discutidas algumas definições que podem auxiliar a 
compreensão das possibilidades e dos limites da criação musical colaborativa. Para 
tanto, é realizada uma primeira exposição dos postulados ontológicos de Nicholas 
Wolterstorff para a obra musical. Em seguida, são apresentados exemplos de colabora-
ção musical desde o período Barroco até casos recentes, traçando algumas constantes 
entre os processos. Por fim, uma proposição de caminhos para a colaboração visa am-
plificar sua potência em produzir diversidade musical a partir da diversidade de sujeitos.

PALAVRAS-CHAVE: Performance musical. Colaboração musical. Composição musical. 
Ontologia da música.

ABSTRACT: In this short essay, I discuss some definitions that can help to understand 
the possibilities and limits of collaborative musical creative process. To this end, a first 
explanation of Nicholas Wolterstorff’s ontological postulates for the musical work is 
carried out. Then, examples of musical collaboration are presented from the Baroque 
to recent cases, tracing some constant lines between the processes. Finally, a proposal 
towards collaborating aims is discussed to amplify its power in producing musical di-
versity based on the diversity of subjects.

KEY-WORDS: Musical performance. Musical collaboration. Musical composition. Musical 
ontology.

“Porque quem não é contra nós, é por nós.”
Evangelho Segundo São Marcos, 9:40

A imagem que o artista de nosso tempo parece ter no senso comum 
é daquele sujeito cujos pronomes sempre abundam na primeira 

pessoa: o eu, o meu. A esses pronomes, frequentemente são acrescidos 
adjetivos comparativos: maior, menor, melhor, pior. Desse modo, do mais 
conservador ao mais libertário, um certo senso de moralidade parece 
sempre estar atrelado ao fazer artístico de maneira quase que inexorável, 
mantendo o artista solitário em sua torre de marfim.2

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (ufms).
2 Sobre a emergência da noção moderna de autoria como entidade individual, 

ver Wittkower (1961). A visão da individualidade artística contemporânea aqui 

doi: https://doi.org/10.47146/rbm.v33i2.39325

Recebido em 2 de novembro de 2020, aprovado em 3 de fevereiro de 2021.
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Colocando dessa maneira geral, isso pode parecer tão injusto quanto 
aplicável a qualquer indivíduo, independentemente de ser praticante de 
algum ofício artístico. De fato, essa parece ser uma tendência humana 
comum, mas que nesse fazer encontra uma materialização no artefato: 
“a minha obra”; “a peça que eu fiz”. Ora, tal tendência não parece ser 
necessariamente negativa e poderíamos continuar a segui-la sem maiores 
questionamentos. O problema é que esse agenciamento individual parece 
sempre continuar a trazer consigo os mencionados adjetivos comparati-
vos, seja por uma afirmação prepotente de si ou como uma defesa face a 
um contexto que visa suprimir a diferença.

Curiosamente, quando há alguns milênios atrás Jesus Cristo foi 
confrontado por homens que queriam afirmar-se como superiores aos 
demais e diminuir a outros que não integravam seu grupo social, ele 
tomou uma criança e a apresentou como um modelo de solução para 
aquele degradante conflito, enunciando as palavras desta epígrafe. Mas 
o que uma criança pode nos ensinar em relação ao trato consigo e com os 
demais, que possa nos libertar do primado da primeira pessoa?

Uma segunda pessoa indica a resposta ao escutá-las brincando:
Quando as crianças brincam
E eu as ouço brincar,
Qualquer coisa em minha alma
Começa a se alegrar.

(Pessoa, 1933)

Talvez uma alegria semelhante foi produzida pela mesma escuta de 
Xenakis, fazendo com que dentre sete imagens para a definição do termo 
“música”, colocasse como sexta que a música “é a brincadeira gratuita 
de uma criança” (Xenakis, 1992, p. 181). Seja qual for a coisa que impul-
siona na alma tal afeto, a alegria produzida pela escuta de Pessoa é boa 
evidência para a legitimidade da resposta; e o caos que acompanha tal 
sonoridade, capaz de acordar até o sono mais pesado, explica o porquê 

apresentada obviamente ressoa autores como Foucault e Adorno, o primeiro em seu 
texto emblemático O que é um autor? (Foucault, 2001), o segundo em uma síntese 
como aquela encontrada em Schoolman (1997).
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ela pode ser um modelo para a música em geral e em especial para aquela 
de nosso tempo, tal qual Xenakis imaginou.

Outro componente possível de ser extraído dessa ação infantil sem 
dúvida é que quando as crianças brincam, e eu as ouço brincar, elas brin-
cam juntas. Para que a brincadeira aconteça, todas têm que colaborar 
em direção a um objetivo comum, que não é nenhum outro senão a mera 
diversão. Porém, como diria Rubem Alves, “brincar é coisa séria” (Alves, 
2004, p. 60). Ao brincar, as diferenças não são suprimidas e mesmo uma 
certa competitividade não cessa de existir; entretanto, todos esses impul-
sos estão aplicados em seguir as direções necessárias para que um deter-
minado jogo ou fantasia atinja sua conclusão de modo adequado em sua 
própria imanência.

A escuta da brincadeira e a criança que nos ensina a vivermos juntos 
são, portanto, modelos iniciais para entendermos e, quem sabe, propor-
mos uma compreensão generosa e, ainda assim, realista da criação artís-
tica atual, especialmente a criação musical para além da primeira pessoa. 
Iremos explorar na primeira seção algumas premissas filosóficas, mais 
especificamente ontológicas, que possam nos guiar em uma compreensão 
analítica das categorias de agenciamento implicadas na criação musical. 
Nas duas seções seguintes, veremos exemplos de relações entre cola-
boradores na história antiga e na música recente, respectivamente. Por 
fim, a partir dos pressupostos ontológicos e da observação de importan-
tes casos, iremos sugerir algumas propostas que possam guiar o uso da 
terceira pessoa na criação musical.

Quem faz a música? A estrutura ontológica da criação musical

A música ocidental dos últimos séculos tem sido, via de regra, feita por 
duas categorias de pessoas: aquelas que a compõem ou aquelas que a 
executam – pela composição e pela performance. Ou como Stravinsky as 
chamou, pela música potencial e pela música atual (Stravinsky, 1947, p. 
121). No entanto, a observação de práticas musicais de outras culturas ou 
até mesmo das músicas tradicionais do próprio ocidente demonstra sem 
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muito esforço que na maior parte dos casos essas pessoas são as mesmas 
e que praticamente não há distinção entre ambas as ações (Blacking, 
1974). Esse tipo de visão tem levado à conclusão por parte da musicologia 
recente, especialmente a “nova musicologia”, de que a música enquanto 
composição não é uma realidade nem material e nem social e, portanto, 
possui pouca valia em ser estudada. Dessa forma, o que haveria de ser 
conhecido e investigado seriam somente os mecanismos de realização 
sonora de qualquer música, incluindo aquela do ocidente recente, o que 
tem conduzido à compreensão da “música como performance”3 (Cook, 
2013). Mas a não universalidade da escrita musical e a coincidência entre 
quem inventa e quem executa a música necessariamente elimina a existên-
cia da composição e sua distinção com a performance?

Em seu livro Works and Worlds of Art (1980), o filósofo norte-ameri-
cano Nicholas Wolterstorff, propõe que composição e performance são 
componentes intrínsecos daquilo que a música é, especialmente por partir 
da premissa da ação como entidade ontológica.4 Sendo assim, mais impor-
tante do que haver indivíduos distintos que compõem ou executam uma 
peça musical, é a distinção entre ambos os modos de ação e, consequen-
temente, sua presença na constituição da música. Partir dessa premissa é 
fundamental, pois Wolterstorff pensa a “obra” como aquilo que o termo 
significa, um trabalho, um processo composto por um conjunto de ações, 
e não a partir do paradigma unitário conferido pelo pensamento moderno 
ao objeto artístico (Goehr, 1992). A própria objetificação da arte não se 
confunde com sua existência. O objeto, ou aquilo que Wolterstorff chama 
de artefato, é uma materialização do processo artístico e um meio que 
contém as categorias normativas daquilo que são as ocorrências corre-

3 Para uma crítica minuciosa desse ponto de vista, ver Pace, Louveira & Teixeira 
(2020). O referido movimento musicológico liderado por Cook constantemente cita 
o excerto de Christoph Small: “Music is performance, and pieces, or works, of music 
[...] exist in order to give performers something to perform. Unperformed, only the 
instructions for performance exist” (Small, 1998, p. 218).

4 Este aspecto da filosofia de Wolterstorff é explorado em Katz & Dalhaus (1992, 
p. 347).
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tas daquela obra, ou seja, que separa aquelas que são a obra das que não 
são. Dessa forma, a obra musical constitui-se como uma obra-ocorrência 
exatamente pelo vínculo essencial entre a ação de produzir o conjunto 
de propriedades normativas indicado no artefato e a ação de realizar 
tais propriedades no tempo, ocasionando suas ocorrências de sequências 
sonoras. A performance sozinha, no entanto, não é a obra, assim como 
a obra composta também não é. Ambas compartilham de predicados da 
obra, porém se complementam enquanto espécies de ação que compõem 
a totalidade da obra5 (Wolterstorff, 1980, p. 33-84).

A composição, primeiramente, define-se pela ação que lhe é própria: 
a seleção. A seleção é realizada na escolha das propriedades que serão 
normativas em uma determinada obra. Essas propriedades podem ser as 
notas, as dinâmicas, as sonoridades, mas também um determinado padrão 
gestual, como Blacking identifica na música dos Venda (Blacking, 1974, 
p. 117), ou o próprio instrumento musical que só pode ser tocado por 
um certo grupo de pessoas em certas situações, como Roberto Victório 
observou nos rituais Bororo (Victorio, 2016). Sendo assim, o que define 
a seleção não é a estrutura selecionada, mas o ato de selecionar6; assim 
como realizar um outro padrão gestual produzirá uma música que não é 
a canção infantil dos Venda, um indivíduo que não seja iniciado e habili-
tado para tanto não irá produzir a música ritual Bororo, ainda que toque 
exatamente as mesmas notas que os membros da etnia. Outro aspecto 
importante é que a ação de selecionar é gravada sobre algum meio, seja 
um papel, um fonograma, um relato oral ou até mesmo na memória de 
quem cria ou de outros aos quais aquele que seleciona exemplifica as 
propriedades selecionadas, como é tão comum na música popular. Mais 
5 Esta apresentação é uma síntese da parte ii de Wolterstorff (1980, p. 33-84).
6 Este aspecto introduz a superação do paradigma estrutural proporcionada pela 

Teoria dos Atos de Fala de Austin e Searle, que é a referência tomada por Wolterstorff 
aqui e também por outros autores como Deleuze & Guattari em seus “Postulados 
sobre linguística” em Mil platôs (1995). Além disso, não deve-se confundir o con-
ceito analítico de seleção enquanto predicação com a atividade técnica musical; o 
conceito filosófico abarca sem dificuldades atividades técnicas tais como inventar, 
organizar, derivar, direcionar, proliferar, entre outras.
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uma vez, não é o tipo de meio no qual esse registro normativo é realizado 
que define sua natureza, mas a ação realizada, isto é, a seleção, respon-
sabilidade, portanto, do agenciamento composicional. Outro aspecto 
consequente é que a ação como entidade ontológica traz consigo um pres-
suposto fundamental: ela necessita do agente que a realiza para existir. 
Dessa forma, a ação de selecionar deve ser realizada por alguém. Toda-
via, não é necessário que esse alguém seja um indivíduo apenas, mas pode 
ser um grupo deles. Nem mesmo é necessário que a ação seja realizada 
em um único momento, como é o caso da música tradicional, oriunda 
de um processo comunitário e longitudinal. Mais uma vez, entretanto, o 
que define que uma composição foi realizada é a seleção das proprieda-
des normativas feita por um determinado agente, seja um agenciamento 
individual ou um agenciamento coletivo7 (Wolterstorff, 1995).

A performance, por sua vez, define-se pela ação de ocasionar aquela 
ocorrência de sequências sonoras cujas propriedades normativas foram 
selecionadas na composição, sejam essas propriedades quais forem (por 
exemplo notas, dinâmicas, mas mesmo apenas os acordes, baixos cifra-
dos, ou apenas registros de alturas). Isto é, a performance materializa 
no tempo aquelas propriedades que foram anteriormente selecionadas, 
inclusive pelo mesmo indivíduo, mas em outro modo de ação. Entretanto, 
existe um vínculo fundamental que liga a performance à composição de 
modo tão intrínseco que ambas se tornam indissociáveis na existência da 
música e de uma obra musical. Absolutamente nada condiciona o agente 
da performance a seguir aquelas propriedades normativas antes selecio-
nadas. Se ele não o fizesse ele deixaria de fazer música? De modo algum. 
Ele apenas deixaria de fazer aquela música e, com isso, estaria realizando 
uma nova seleção a partir de uma anterior, como também é muito comum 
em toda a história da música, como demonstram as emblemáticas leitu-
ras de A. Vivaldi por J. S. Bach. No entanto, o fenômeno da permanên-
cia surpreende por ser majoritário, ou seja, por serem tão numerosos os 

7 O próprio Wolterstorff discute mecanismos de agenciamento coletivo no capítulo 14 
de Wolterstorff (1995).
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casos em que uma música ritual, por exemplo, permanece sendo realizada 
por séculos mantendo suas propriedades normativas, performance após 
performance. Obviamente, as propriedades normativas não ditam a tota-
lidade daquilo que é a estrutura do meio artefatual da música (seja a parti-
tura ou outro meio de registro), mas apenas aquelas que lhe são essenciais. 
Toda a música escrita traz subliminarmente um certo conjunto de estrutu-
ras que poderão ou deverão ser realizadas mesmo que não sendo norma-
tivas, como qualquer ritornelo barroco indica em sua ocorrência sem que 
ornamento algum seja notado. Seja qual for o grau de variabilidade que 
uma peça traga, suas propriedades normativas são mantidas pelo vínculo 
proposto por Wolterstorff, que é a crença. Nada condiciona que a perfor-
mance siga as propriedades normativas selecionadas, mas por alguma 
razão tem sido constante o interesse dos agentes da performance em segui-
-las, quase sempre por conta da prática social que acompanha qualquer 
música8 (Wolterstorff, 2015). Os agentes da performance acreditam que 
aquele conjunto de propriedades normativas existe e que é valido segui-
-lo em seu ato de ocasionar uma determinada ocorrência de sequências 
sonoras, inclusive preferindo segui-las a não segui-las. Sendo assim, a 
crença9 é a categoria de conhecimento que vincula ambas as ações e as 
torna componentes fundamentais para a ontologia da música.

Um corolário de tais definições e da decorrente delimitação é aquele 
apresentado pelo próprio Wolterstorff entre a seleção e a opinião. O 
agente da composição é o autor da seleção, mas isso não o autoriza neces-
sariamente a influir no agenciamento da performance e a opinar como 
aquela ocorrência deva ser produzida. Os meios para ocasionar a ocorrên-
cia de sequências sonoras indicada por um certo registro normativo são 
de responsabilidade da performance e, portanto, ultrapassam os “direitos 
autorais” de maneira autoritativa, para ser redundante, questionar uma 
ocorrência naquilo que não fora indicado pela seleção.
8 Sobre as práticas sociais da música ocidental, ver Wolterstorff (2015).
9 A noção de crença enquanto mecanismo epistemológico é nesta acepção oriunda da 

filosofia escocesa do senso comum, como fora objeto dos debates entre Thomas Reid 
e David Hume. Ver Wolterstorff (2001) e Pich (2012).
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À vista disso, podemos entender a distinção entre composição e perfor-
mance como ações complementares para a existência da música, indepen-
dentemente do gênero, origem ou número de seus agentes, constituindo o 
estatuto ontológico da obra musical.10 A maneira como essas relações se 
deram na história, no entanto, relaciona-se com o contexto cultural e os 
pressupostos filosóficos de cada época. Veremos, portanto, alguns exem-
plos que ilustram diferentes níveis de cooperação na história da música 
ocidental e que podem nos apontar direções para a compreensão mais 
ampla da colaboração musical.

Crônicas da colaboração: casos passados da criação musical conjunta

Wolterstorff propõe que nenhuma obra de arte pode ser concebida 
de maneira totalmente desconectada de seu contexto social imediato. 
Ninguém pinta um quadro se não está inserido em uma sociedade onde 
pessoas dirigem seus olhares atentos a telas penduradas na parede. 
Tampouco alguém irá conceber uma peça musical sem utilidade religiosa 
ou cívica se não está em um local e um momento em que as pessoas 
vão a lugares especiais motivados primariamente pela música que será 
ali tocada. De maneira semelhante, são raros os casos na história da 
música onde uma peça foi concebida sem um grupo ou um intérprete 
específico em mente. Ainda que revolucionária enquanto gênero musical 
no século xii, não existiria a Ordo Virtutum se Hildegarda von Bingen 
não tivesse à sua disposição as monjas do mosteiro de Rupertsberg 
(Newman, 2015). Também não haveria os concertos instrumentais de 

10 Uma polêmica desnecessária é aquela suscitada pela visão individualizada da compo-
sição e da performance, que outorga à improvisação um possível lugar de via média 
entre ambas. No entanto, os conceitos aqui definidos abarcam a improvisação como 
uma modalidade de ação implicada tanto na composição quanto na performance; 
ambas podem ser feitas com maiores ou menores graus de improvisação. Como pon-
tuou Bruce Ellis Benson, a improvisação é um modo de ação e não uma ação autôno-
ma ela mesma, já que “o fazer musical é fundamentalmente improvisativo” (Benson, 
2003, p. xii). Para mais implicações, ver a seção “Improvisando a tradição, construin-
do um ethos” em Teixeira & Ferraz (2018).
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Vivaldi se naquele momento ele não fosse maestro da Ospedale della 
Pietà. E mesmo nesse período, não haveria os concertos mais virtuosísti-
cos para violoncelo se não tivesse também chegado como solista e profes-
sor Don Antonio Vandini, aumentando assim a gama de possibilidades 
que Vivaldi poderia explorar em suas composições para Vandini e suas 
alunas (Vanscheeuwijck, 2021).

A ideia da colaboração na criação musical até o século xix era tão 
presente quanto inevitável. O músico que compunha era o mesmo que 
tocava ou cantava, e quando escrevia música para um instrumento que 
não o seu, geralmente o fazia para um músico que estava próximo de si e 
que igualmente praticava o ofício da composição. Um caso emblemático 
é a relação de Beethoven com o violoncelo, ou melhor, com os violon-
celistas. Seu primeiro contato de colaboração foi com o violoncelista 
Bernhard Romberg, com quem Beethoven tocava viola em um quarteto 
de cordas, em 1790. Ainda que um grande admirador de Romberg, a 
recíproca não era verdadeira, o que levou Romberg a rejeitar a oferta de 
Beethoven de lhe escrever um concerto para violoncelo, por considerar 
as próprias composições superiores (Raychev, 2003, p. 21). Em seguida, 
Beethoven conheceu os irmãos violoncelistas Jean-Pierre e Jean-Louis 
Duport enquanto trabalhava para Friedrich Wilhelm ii, rei da Prússia. O 
espanto com as qualidades técnicas de ambos o levou a compor, em 1796, 
as Sonatas para violoncelo e piano op. 5 nos 1 e 2, incorporando as possi-
bilidades de uma performance melódica e virtuosística dos irmãos fran-
ceses. Posteriormente, Beethoven conheceria o violoncelista Anton Kraft 
e seu filho Nikolaus Kraft. De fato, o salto de possibilidades técnicas foi 
notável em Kraft, o que explica a maneira totalmente distinta com que 
Beethoven usou o violoncelo em seu Concerto tríplice para piano, violino 
e violoncelo, de 1804, transitando livremente por toda a extensão do 
braço do violoncelo como jamais fora visto antes (Stowell, 1999). Como 
em tantas outras dimensões da música, podemos aprender muito sobre 
a colaboração musical com Beethoven. Nos três casos, Beethoven lidou 
com violoncelistas que também eram compositores, e em todos assimi-
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lou tanto as possibilidades técnicas com as quais poderia contar em sua 
composição, quanto maneiras de notar essas possibilidades. Ainda que 
sua relação com Romberg não tenha sido tão frutífera, em todos os casos 
o contato com um instrumentista produziu um tipo específico de música 
que carrega muito do músico destinatário daquela peça. E mesmo que 
oferecessem modelos de possibilidades e mesmo de escrita, em nenhum 
dos casos, no entanto, há registro de qualquer interferência do instrumen-
tista na concepção e na escrita da peça do próprio Beethoven.

Adentrando o século xix, a ascensão do solista como grande herói 
da música tornou a relação entre compositor e intérprete mais compli-
cada e assim também a possibilidade de colaboração entre eles. Quando, 
em 1876, Tchaikovksy inicia seu projeto de uma peça orquestral com 
violoncelo solista, o professor de violoncelo do Conservatório de 
Moscou, Wilhelm Fitzenhagen, era a escolha óbvia de um destinatário 
para aquela música, especialmente após muitas colaborações em peças 
para quarteto de cordas e trio de piano. Após uma primeira escrita 
da parte solista com um acompanhamento de piano que seria poste-
riormente orquestrado, daquelas que seriam suas Variações sobre um 
tema rococó (1877), Tchaikovksy enviou o manuscrito ao violonce-
lista alemão e recebeu como resposta uma versão com diversos cortes 
e com a inserção de algumas escalas rápidas virtuosísticas em meio a 
certas frases. Adotando as revisões sem questionar, Tchaikovsky reali-
zou a orquestração da peça com todas as alterações solicitadas e encami-
nhou para que Fitzenhagen realizasse a estreia sob regência de Nikolai 
Rubinstein ainda no mesmo ano. Nos anos seguintes, contudo, Fitze-
nhagen adentrou no processo editorial da peça e a partir de um primeiro 
pedido para realizar alterações na parte de violoncelo, modificou seve-
ramente toda a parte solista, porém chegou a cortar dezenas de compas-
sos da peça original e compôs um novo movimento inteiro. Enquanto 
o propósito de Tchaikovsky era fazer uma música graciosa que reme-
tesse à sonoridade de Mozart, o propósito de Fitzenhagen era exibir seus 
prodígios técnicos, o que se mostrou incompatível com aquela peça. A 
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versão publicada de Fitzenhagen ainda hoje é a mais tocada nas salas de 
concerto do mundo, tendo obscurecido toda a relação de simetria com o 
tema que Tchaikovsky cuidadosamente elaborou remetendo aos proce-
dimentos clássicos (Bermudez, 2014).

Nesses três momentos aqui narrados, vemos um gradual afastamento 
da entidade da composição em relação à performance, e principalmente 
um distanciamento do agente da composição e do agente da performance. 
Se no Barroco vemos o ensino da composição indissociado do ensino da 
performance, como nos mostra o prefácio das Invenções a duas e três 
vozes de Bach,11 gradualmente a especialização técnica cara ao pensa-
mento moderno afastou ambas as ações tanto em seu ensino quanto em 
seus objetivos musicais. Ainda assim, era impensável compor uma obra 
musical sem se ter em mente uma pessoa que iria realizar a estreia daquela 
peça e com quem iria se colaborar no processo de construção. Essa cola-
boração até então estaria restrita a um modelo de performance que o 
compositor teria como referência, tanto em relação a uma sonoridade 
quanto em termos de possibilidades técnicas a serem exploradas, mas 
também poderia oferecer direções para uma escrita mais clara daqueles 
padrões gestuais que quase sempre não encontravam paralelo no repertó-
rio existente naquele ponto. Por mais conflituosas que as relações fossem, 
o gênio do compositor e o heroísmo do solista jamais andavam separados.

Casos recentes de colaborações musicais

No século xx, performer e compositor passaram a raramente ser a mesma 
pessoa. Se no século xix quase sempre o grande compositor era um grande 

11 “Este é um método direto através do qual os amadores no cravo – especialmente, no 
entanto, aqueles desejosos de aprender – são apresentados a uma maneira clara não 
apenas (1) a aprender a tocar de forma limpa em duas partes, mas também, após 
um maior progresso, (2) a lidar com três partes obrigatórias de maneira boa e cor-
reta; e junto com isso não só obter boas invenções (ideias), mas também desenvolver 
as mesmas; acima de tudo, porém, para alcançar um estilo cantabile de tocar e ao 
mesmo tempo adquirir um bom gosto para a composição” (Johann Sebastian Bach 
apud Dreyfus, 1996).
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pianista, no século xx quanto muito o ofício da composição seria acres-
cido daquele da regência orquestral, tornando ainda mais distante a rela-
ção entre composição e performance.12 Assim como esse distanciamento 
teve como uma consequência inegavelmente positiva o aumento das possi-
bilidades técnicas da performance e também da composição, essa tendên-
cia permaneceu no século xx. Na realidade, a própria composição, ao não 
considerar as possibilidades técnicas de um instrumento naquele momento, 
proporcionou desafios que ampliaram as possibilidades até então conheci-
das de todas as práticas instrumentais. Esse é o caso das peças para violon-
celo de Bernd Alois Zimmermann. A primeira delas, Canto di Speranza 
(1957), não foi escrita com nenhum instrumentista em mente e as deman-
das técnicas eram tamanhas que nenhum violoncelista aceitou tocar a 
parte solista após o término da composição. Depois de alguns anos, a 
editora da peça interviu no processo e enviou a partitura para os maiores 
solistas da época e mesmo assim apenas um aceitou tocá-la: Siegfried Palm. 
Desde então, Palm se tornou um colaborador constante de Zimmermann 
em suas peças que uma a uma ampliavam ainda mais os desafios técnicos 
para o instrumento. Umas das emblemáticas é a Sonata para violoncelo 
solo, escrita por Zimmermann em 1959. E sobre o processo de constru-
ção deste marco da escrita para o instrumento, Zimmermann é categórico:

Esta peça também não foi composta com a ajuda de um violoncelista como 
referência às possibilidades de tocá-la. As diferentes indicações e dedilhados 
acrescentados por Siegfried Palm durante a publicação da peça aconteceram 
após a sua composição, sem qualquer modificação ou alteração; cabe ao com-
positor definir a função musical e a técnica de um instrumento (Zimmermann, 
2021, p. 113, grifo nosso).

A descrição de Zimmermann é um indicativo preciso do que se tornou 
a composição musical na segunda metade do século xx: cabe agora ao 
compositor compor não apenas as estruturas musicais tocadas, mas a 
própria técnica do instrumento para o qual compõe. Esta é uma mudança 
radical de paradigma, explorada em tantas outras peças emblemáticas 

12 Para um interessante retrato do efeito dessa cisão na composição musical, ver 
Menezes (2014).
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como Pression (1969), de Helmut Lachemann, e o Time and Motion 
Study II (1977), de Brian Ferneyhough.

Já no século xxi, alguns outros casos nos mostram a permanência 
dessa atribuição, mas apresentam uma tendência de reconfiguração da 
relação entre compositor e performer na colaboração musical. Outra 
peça crucial do repertório do violoncelo pode nos mostrar alguns aspec-
tos interessantes, que é o caso da Sequenza XIV, escrita por Luciano 
Berio, tendo sua última revisão em 2002. A peça não apenas foi dedi-
cada ao violoncelista Roham de Saram, que Berio conheceu enquanto 
membro do Quarteto Arditti, como explorou a cultura do país de origem 
de Saram, o Sri Lanka, pelo qual Berio ficou fascinado. Entre a primeira 
proposta e a última versão da peça, mais de dez anos se passaram e, 
entre eles, inúmeras trocas de mensagens, rascunhos e até mesmo encon-
tros em quartos de hotel onde Berio transcrevia a música que Saram 
tocava no tambor Kandyan, utilizado para a música ritual da religião 
hindu. A importância desse material na gênese da Sequenza já foi apre-
sentada em outros trabalhos (Ferraz & Teixeira, 2015), entretanto nos 
interessa observar alguns aspectos menos discutidos dessa colaboração 
tão longa e intensa. 

Em uma aula-entrevista com Saram, eu pude tocar minha própria 
interpretação da peça, realizada após minha visita à Fundação Paul 
Sacher, onde consultei todos os rascunhos e mensagens trocadas entre 
ambos durante o processo composicional, de modo que aquela execu-
ção estava subsidiada por um mapeamento minucioso do material e por 
uma análise baseada em depoimentos do próprio Berio. Após me ouvir 
tocar a peça, algumas reações de Saram foram dignas de nota. O início 
da peça faz uso de duas cordas soltas, incluindo a terceira corda, sol, 
afinada em sol#, afinação essa indicada pelo compositor no cabeçalho da 
partitura. Entretanto, após me ver tocar, Saram ficou bastante confuso 
com o dedilhado que eu usava, até que notou que isso era possibilitado 
pela scordatura, declarando que ele próprio nunca havia mudado a 
afinação do instrumento para tocar a peça. Diante da surpresa, ele disse: 
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“era exatamente isso que Berio queria [...] e soa muito melhor e mais 
simples assim”13 (Saram, 2014). Obviamente isso me deixou descon-
certado, pois uma peça quase biográfica como aquela tinha na scorda-
tura um dado fundamental, já que ela tornava o instrumento um grande 
ressonador em trítono, intervalo fundamental à série da Sequenze. Logo 
em seguida, entretanto, Saram me relatou uma grande quantidade de 
mudanças que Berio faria na partitura, mas que não tiveram tempo de 
serem enviadas para a editora, já que ele faleceria antes de um encon-
tro marcado entre ambos. A colaboração não foi nesse caso de maneira 
alguma uma relação simples. Inúmeros materiais da música ritual foram 
modificados por Berio e geraram desconforto em Saram (Saram & Stein-
heuer, 2013). Além disso, até hoje Saram se incomoda em tocar a peça 
sem a captação de microfones em salas grandes, devido à natureza tão 
sutil de alguns sons, possibilidade à qual Berio explicitamente objetou. 
Após uma performance da Sequenza na Fundação Gulbekian, por exem-
plo, Stockhausen lhe disse que a peça teria sido bem melhor se o violon-
celista tivesse usado um microfone. Saram lhe replicou dizendo que 
também gostaria de ter feito isso, mas que fora objetado por Berio, ao 
que Stockhausen respondeu: “mas o que o Berio sabe disso?”14 (Saram, 
2014).

Um exemplo brasileiro poderia ser o da peça Lamento quase mudo, 
escrita para violoncelo solo por Silvio Ferraz em 2005 (figura 1). A peça 
foi dedicada à violoncelista Teresa Cristina Rodrigues e sofreu algu-
mas alterações sugeridas pela dedicatária para a ocasião da estreia, em 
2006.15 Em 2008, o violoncelista Fábio Presgrave a gravou no álbum 
Tropico das repetições e mais algumas alterações foram realizadas 
(figura 2).16 Em 2014, o violoncelista André Micheletti realizou um 
recital na Capela da puc, em São Paulo, e, por engano, o compositor 
13 Saram (2014), aproximadamente aos 22 minutos do vídeo.
14 Saram (2014), 30 minutos do vídeo.
15 Esta versão pode ser vista no vídeo a seguir, gravado em 2008 pelo violoncelista 

Dimos Goudaroulis: https://youtu.be/3t1HdSn0F7c
16 Esta versão pode ser vista no vídeo a seguir, gravado em 2009 pelo violoncelista 

Fábio Presgrave: https://youtu.be/r92waXGiuP8
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lhe enviou a partitura original, sem todas as revisões realizadas nos 
anos anteriores. Ao término do concerto, onde a peça foi uma das mais 
comentadas pela plateia, Ferraz disse: “agora me lembrei do que estava 
pensando quando escrevi essa peça”.17 Naquele momento ele se deu 
conta do engano, mas Micheletti fez diversas mudanças em sua própria 
técnica para tornar a performance possível. E, por alguma razão, ainda 
que todas as realizações anteriores fossem efetivas ao seu próprio modo, 
aquela pareceu mais adequada ao pensamento ou ao afeto que moveu 
sua criação. 

O trecho a seguir exemplifica mudanças dramáticas que se aplicam em 
boa parte da peça. A maioria dos gestos de acordes feitos com bariolage 
rápida se tornaram figuras lineares e sustentadas com a indicação de 
lento. Porém a mudança mais drástica passa quase despercebida na parti-
tura: trata-se do pedal de ré tocado junto às demais notas, que na versão 
original era um ré# e que nas versões posteriores tornou-se um ré natu-
ral, possibilitando assim o uso da segunda corda solta, modificando, 
entretanto, não apenas todas as relações harmônicas com os demais sons 
como toda a sonoridade geral, que passa a ter um som com harmôni-
cos mais abertos e não o som preso e “esganado” – “quase mudo” – da 
versão original. 

Vemos assim que os diversos processos colaborativos foram muito 
positivos para as realizações individuais, porém modificaram algo do 
impulso original da composição, talvez pelo afastamento da intenção 
original de uma “sonoridade do violoncelo barroco” somada à sonori-
dade rouca e enérgica dos instrumentos das festas populares de Minas 
Gerais (Ferraz, 2007, p. 53). E, por alguma razão, que parece estar 
ligada à própria natureza da ação composicional, aquela realização mais 
próxima da visão original afetou de maneira particular todo o público 
ali presente, incluindo o compositor.

17 Relato oral feito no concerto realizado na capela da puc, em São Paulo, em 22 de julho 
de 2014. Vídeo da performance disponível em: https://youtu.be/aM5E-MML_iU
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Algumas propostas finais: da ontologia à ética

A introdução dos conceitos ligados à ontologia da música e a apresenta-
ção de casos emblemáticos de processos colaborativos de criação musical 
nos mostram algumas constantes que podem nos ensinar algo em relação 
à condução de relações como tais. Antes disso, no entanto, é importante 
ressaltar que essas direções não consistem em prescrições do que é certo 
ou errado nos processos colaborativos. A condução de cada processo 
é tão diversa quanto são as pessoas, e varia na mesma medida em que 
variam os relacionamentos, o que irá obviamente incluir todas as ques-
tões psicológicas que os indivíduos envolvidos trazem consigo.

Contudo, ainda que não haja nada que delimite de maneira absoluta as 
relações, há sim ações que pertencem ao campo da composição e outras 
que pertencem ao campo da performance. Quando indivíduos se inserem 
em uma relação sob tais alcunhas, eles trazem consigo mais do que uma 
mera vontade de compor ou uma vontade de interpretar. Trazem todo 
um conjunto de técnicas, além da formação que receberam para realizar 
aquela ação, o que sempre merece respeito de todas as partes. A salutar 
presença da “criação colaborativa” na musicologia e nas práticas musi-
cais recentes parece ser devida mais ao paradigma romântico que as ante-
cederam do que efetivamente por qualquer novidade histórica (Clarke & 
Doffman, 2017, p. 1-2). Todavia, alguns pontos mais específicos podem 
ser também listados para a condução da prática hoje.

Em primeiro lugar, a música sempre foi feita por pessoas e para 
pessoas. Assim como vemos na maior parte dos casos históricos, a música 
raramente foi produzida como uma construção abstrata; via de regra, 
partia da construção do indivíduo que a realizaria para existir. A escrita 
de Beethoven em seus três contatos com violoncelistas foi radicalmente 
distinta não apenas porque o compositor se encontrava em momentos 
diferentes, mas porque aquilo que cada um tinha a oferecer no processo 
mudava substancialmente a paleta de cores técnicas à disposição da 
composição. Da mesma forma, um percurso de colaboração como aquele 
do compositor Silvio Ferraz, mesmo que em torno de uma mesma obra, 
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resultou em modificações que chegaram a alterar aspectos importantes 
do processo inicial. 

Já a relação entre Tchaikovsky e Fitzenhagen nos mostra como a aber-
tura ao diálogo criativo pode sofrer abusos a ponto de que o performer se 
sinta habilitado a interferir na seleção composicional – isto é, na predica-
ção das categorias normativas da obra – tendo feito ruir o projeto compo-
sicional do próprio Tchaikovksy. Igualmente, poderia se questionar se a 
interferência de Berio em uma escolha interpretativa de Roham de Saram, 
isto é, o uso do microfone, estaria dentro de seu direito como autor, já 
que adentraria a ação de ocasionar a obra no tempo – e em um espaço 
que tornasse esse uso necessário. Aliás, o próprio Saram em determinado 
momento quis adentrar a ação de seleção de Berio ao questionar a viola-
ção que as permutações de Berio fizeram de um ritmo ritual, modificando 
algo que para ele possuía um aspecto religioso muito caro. Finalmente, 
é interessante notar que por ter feito parte da construção da obra, ele se 
sentia à vontade para não cumprir com todos os requisitos da partitura, 
como é o caso da scordatura, apresentando uma consequência possível 
que pode atingir os processos colaborativos.

A emergência do compositor que não é mais um instrumentista e que 
nem mesmo tem um instrumentista ao seu lado no momento da composi-
ção proporcionou uma expansão inegável dos limites técnicos até então 
conhecidos nas práticas de performance. Há de se pensar o quanto aten-
der todos os pareceres do performer não poderia reduzir esse ímpeto que 
de outro modo seria suprimido pelo “não é possível se tocar isso” ou pelo 
“não faz parte da técnica do meu instrumento”. Novamente, não se trata 
de propor uma atitude refratária, mas apenas uma visão crítica desse tipo 
de interação.

Por fim, a composição não deixa de existir apenas porque o perfor-
mer dá sugestões ou até mesmo interfere em processos na criação musi-
cal, o que tampouco obscurece a agência composicional. Pelo contrário, 
o performer só interfere, pois há um processo conduzido por um compo-
sitor, que pode gerir de maneira mais ou menos aberta as intervenções 
de outros agentes. A responsabilidade do compositor não muda: a de 
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selecionar as propriedades normativas na obra. Não é por não escre-
ver as alturas determinadas, como é o caso de uma peça como Punctum 
(2008), de Bryan Holmes, em que só estão escritos os registros das alturas 
(agudo, médio e grave), que ele deixa de ser o compositor da obra (figura 
3). Apenas é manifesto que as alturas não são propriedades normativas 
naquela obra, sendo tal lugar ocupado por outras estruturas tais como 
modos de ataque, grupos gestuais e outros procedimentos eletrônicos.

À semelhança das crianças que inspiraram Iannis Xenakis, Fernando 
Pessoa e Jesus Cristo, somos chamados a respeitar a singularidade das 
configurações pessoais, compreendendo que compositores diferentes e 
performers diferentes possuem espaços e contribuições distintos a ofere-
cer. Importa mais do que os indivíduos, no entanto, o quão imbuídos 
estão eles em direção a um fim comum, isto é, em fazer música. Desse 
modo, composição e performance podem permanecer livres de ego sem 
perderem a individualidade, realizando cada uma sua ação distintiva, 
selecionando e ocasionando, respectivamente; expandindo e, ao mesmo 
tempo, mantendo os limites da colaboração musical.

Figura 3. Bryan Holmes, Punctum, sistemas 1-2. 
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Exploração e apropriação artística
de ferramentas multimodais interativas
no contexto dos processos
criativos colaborativos do grupo 
Imaginários Sonoros
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Fellipe Martins, Caio Campos, Felippe Barros1

RESUMO: No artigo, desenvolvemos algumas considerações sobre as relações entre pro-
cessos criativos, práticas artísticas colaborativas, apropriação criativa de recursos tec-
nológicos (principalmente aqueles relacionados aos sistemas musicais interativos), e a 
necessidade de contextualizar, ao cenário educacional/cultural que vivemos, os proces-
sos artísticos e de ensino/aprendizagem relacionados com a composição musical e às 
novas tecnologias. Após uma consideração inicial a respeito desses tópicos, apresenta-
mos a trajetória do grupo Imaginários Sonoros. Para ilustrar as práticas colaborativas 
do grupo e para responder a algumas questões do texto, apresentamos alguns trabalhos 
criativos de quatro alunos/artistas do grupo.

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas musicais interativos. Processos criativos. Práticas colaborati-
vas. Apropriação tecnológica.

ABSTRACT: In the article, we develop some considerations about the relationships be-
tween creative processes, collaborative artistic practices, creative appropriation of tech-
nological resources (mainly those related to interactive music systems), and the need to 
contextualize, in the context of Brazilan cultural and educational landscape, the artistic 
and teaching/learning processes related to music composition and new technologies. 
After initial consideration regarding these topics, we present the trajectory of the group 
Imaginários Sonoros. To illustrate the collaborative practices of the group and to ad-
dress some questions of the text, we present the creative work of four students/artists 
of the group.

KEY-WORDS: Interactive music systems. Creative processes. Collaborative practices. Tech-
nogical appropriation.
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P ráticas de performance musical utilizando sistemas musicais e multi-
modais interativos são decorrentes do surgimento de tecnologias que 

se disseminaram de maneira considerável nos últimos trinta anos. Incor-
poradas a diferentes gêneros e contextos musicais, essas técnicas emer-
giram de pesquisas originalmente voltadas à música eletroacústica e à 
computação musical, em estreita ligação com um cenário artístico demar-
cado pela herança das experimentações musicais e tecnológicas de meados 
do século xx. No campo das músicas de concerto, particularmente no 
contexto configurado por centros culturais, acadêmicos e tecnológicos 
da Europa e dos Estados Unidos, esses desenvolvimentos foram deter-
minantes para o surgimento de práticas artísticas fortemente delimita-
das pela própria materialidade tecnológica a eles relacionada (Iazzetta, 
2009, p. 181). Isso explica, aliás, que na própria nomenclatura de deter-
minados gêneros, como na elektronische Musik, na tape music ou na 
live electronics, por exemplo, evidencie-se a marca tecnográfica (Caesar, 
2008, p. 286) de um determinado conjunto de ferramentas, processos e 
aparelhos. De fato, a definição do “gênero”, nesses contextos, confunde-
-se com a própria definição dos meios técnicos explorados nos processos 
criativos e na realização musical.

Longe de estarem restritos à aplicação em práticas criativas direta-
mente ligadas a esses universos musicais, vários desses recursos se disse-
minaram de maneira mais abrangente a partir de diferentes iniciativas. A 
partir disso, acabaram por ser aplicados por uma ampla gama de artis-
tas, como é possível verificar, por exemplo, em contextos de performance 
que envolvem práticas de VJing e DJing (Jung et al., 2014, p. 1.322). 
Nesses contextos consideravelmente heterogêneos, dispositivos, ferra-
mentas, aplicativos, linguagens e técnicas passaram a ser aplicados em 
situações as mais diversas de performance musical/multimodal. Tal apro-
priação e aplicação se deu, evidentemente, em circunstâncias bastante 
diferentes de um cenário original em que o desenvolvimento e aplicação 
desses mesmos recursos estavam diretamente vinculados a processos de 
criação musical atrelados às chamadas vanguardas e às práticas criativas 
que as sucederam. A variedade de aplicações que emerge disso explica, 
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inclusive, o surgimento de ambientes computacionais especificamente 
voltados à performance multimodal em tempo real, tais como Ableton 
Live, Resolume Arena e VDMX, por exemplo.

A introdução desse instrumentário computacional também trouxe, 
evidentemente, novos elementos técnicos às atividades de criação e perfor-
mance, o que exigiu, por parte de artistas, o aprendizado e a adaptação a 
processos, técnicas e todo um artesanato criativo significativamente dinâ-
mico. Tal dinamismo se revela em diversos aspectos, seja em termos das 
novas possibilidades criativas abertas, seja em termos da fugacidade, hete-
rogeneidade e maleabilidade dessas novas ferramentas. Muito além de 
simplesmente fornecer novos meios para a criação artística, esses novos 
recursos, marcados pelo ritmo acelerado de seu desenvolvimento e disse-
minação no panorama tecnocultural do chamado capitalismo tardio,2 
induziram artistas a adaptar suas ideias, meios de trabalho e práticas 
criativas a um conjunto de técnicas e ferramentas cujos aspectos de uso, 
as características gerais de funcionamento, e as possibilidades artísticas 
são, ao mesmo tempo, variadas, especializadas e transitórias: versões, 
forks e variantes de ferramentas que se sobrepõem e intercalam ano após 
ano, exigindo um alto nível de abertura e adaptação às especificidades 
de processos que há pouco tempo não estavam na paleta criativa geral 
de artistas.

Cabe ressaltar, aliás, que se essas características são evidentemente 
notáveis em ferramentas distribuídas comercialmente – dado que seu 
desenvolvimento depende, justamente, do lançamento comercial perió-
dico de novas atualizações e recursos –, a plasticidade e variedade de 
ferramentas livres de código aberto (floss) não se mostra menos intensa 
nesse aspecto.3 O próprio surgimento, nas últimas três décadas, de novos 

2 Não sendo um objeto específico do presente texto, salientamos que a concepção 
em questão de capitalismo tardio e sua inter-relação com aspectos relacionados à 
cultura são aqui relacionados à concepção original do termo em Mandel (1999) 
assim como por sua incorporação nas discussões relacionadas à cultura – como em 
Jameson (2007) e Harvey (1989).

3 Para uma discussão mais ampla do acrônimo floss para Free/Libre Open Source 
Software, ver Stallman (2016).
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aplicativos, linguagens/ambientes de programação e mesmo de disposi-
tivos eletrônicos físicos programáveis de código aberto é bastante signi-
ficativo, tendo resultado em um cenário consideravelmente diverso de 
ferramentas e práticas criativas associadas.

Contexto, apropriação e ensino/aprendizagem

Os desafios colocados à criação não se restringem, no entanto, a um 
domínio da técnica entendida de maneira artificialmente isolada de aspec-
tos estéticos, poéticos, culturais, econômicos e sócio-políticos.

É inegável, certamente, que os desafios anteriormente expostos à cria-
ção musical mediada por recursos tecnológicos têm, como causa direta, 
a popularização e a diversificação de ferramentas que envolvem a aplica-
ção, em situação de performance/cena, de recursos de computação musi-
cal e multimodal em tempo real. Entretanto, as consequências decorrentes 
de sua exploração artística, hoje, nos permitem entrever desafios mais 
amplos no que se refere não apenas aos próprios processos criativos, mas 
também a diferentes aspectos contextuais.

Podemos suscitar alguns desses desafios, sobretudo aqueles relaciona-
dos às práticas colaborativas de criação, a partir de algumas questões, a 
saber: (1) Como se dá o emprego desses diferentes recursos tecnológicos 
em diferentes contextos sócio-culturais e em diferentes gêneros e tipos de 
práticas artísticas? (2) Nesses múltiplos contextos, como se desenvolve a 
divisão do trabalho no âmbito das práticas artísticas a eles relacionada, 
em que “artistas” e “técnicos” – nem sempre com distinções tão nítidas 
quanto ao seu papel – atuam de maneira colaborativa na criação de proje-
tos que envolvem sistemas multimodais interativos? (3) Considerando o 
processo de ensino/aprendizagem que possibilita o uso criativo dessas 
ferramentas na atualidade, como ele tem se desenvolvido em instituições 
educacionais, em especial aquelas voltadas à música no ensino superior?

Com relação à primeira questão, é interessante observar como ferra-
mentas de computação musical em tempo real da família Max/Pure Data 
(Puckette, 2002), inicialmente desenvolvidas em centros de pesquisa como 
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o ircam (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) 
– caracteristicamente ligados às experimentações artísticas das músicas 
eletroacústicas, das músicas de concerto, das músicas mistas e daquelas 
associadas à live-electronics – rapidamente foram incorporadas por artis-
tas que se inseriam em um escopo mais plural de práticas artísticas e cria-
tivas, incluindo o sound design (Farnell, 2010) até a criação colaborativa 
no contexto da arte sonora (Ahmed, 2012).

Um exemplo emblemático dessa crescente diversidade de práticas 
artísticas pode ser vislumbrado na decisiva influência dessas ferramen-
tas nas performances iniciais do duo monolake, de Gerhard Behles e 
Robert Henke – que mais tarde desenvolveriam uma ferramenta dedi-
cada à performance de música eletrônica, o Ableton Live. O aplicativo, 
que se tornou hegemônico entre artistas voltados à música eletrônica 
assim como entre aqueles de inúmeros gêneros que exploram recursos de 
computação musical em situação de performance,4 passou a permitir a 
incorporação de processos programados em Max, integrando ainda mais 
as possibilidades de exploração, em diferentes contextos, desse ambiente. 
Essa assimilação, de inegável sucesso comercial, permite deduzir que, em 
termos objetivos, expressões como “live-electronics” e “sistemas musicais 
interativos” cada vez menos estão restritas, hoje, àqueles gêneros especí-
ficos de criação e experimentação musical que marcaram a origem dessas 
ferramentas e suas primeiras aplicações artísticas. De fato, hoje esses 
termos podem ser utilizados para descrever objetos e conjuntos técnicos5 
que têm passado a ser utilizados por uma gama cada vez mais diversifi-
cada de artistas e propostas.

De maneira análoga ao que ocorre com relação ao uso e acesso dessas 
ferramentas, é interessante perceber como o papel dos sujeitos envolvidos 
no desenvolvimento e aplicação artística de sistemas musicais interativos 

4 Ver See the Max Patch Robert Henke Built Before Ableton Live; Hear the Music it 
Made (2014) e Behles, Henke & Slater (2016).

5 Para uma abordagem mais específica destes termos, a partir de sua conceituação ori-
ginal por Gilbert Simondon, e sua aplicabilidade no campo da música e dos sound 
studies, ver Padovani (2018).
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passou por uma diversificação semelhante. Se em contextos de pesquisa 
artística e tecnológica específicos como aqueles que levaram ao desenvol-
vimento desses ambientes conta-se não apenas com recursos tecnológicos 
altamente especializados mas, também, com sujeitos com atribuições e 
funções igualmente particularizadas e delimitadas, pode-se perceber que, 
em contextos mais diversificados, como aqueles apontados anteriormente, 
não se encontra, geralmente, a mesma divisão do trabalho: não se encon-
trará, certamente, uma equipe necessariamente diversificada composta 
por especialistas, compreendendo pessoas com formações distintas em 
áreas como engenharia da computação, engenharia de som, em “realiza-
ção em informática musical”, em composição, em performance, em artes 
digitais etc. Evidentemente, pode-se argumentar que nem sempre proje-
tos realizados em grandes centros de pesquisa em música e tecnologia 
envolvem grandes equipes ou a atuação de pessoas com papéis tão distin-
tos e diversificados. No entanto, é igualmente evidente que, em contex-
tos culturais, sociais e tecnológicos mais diversos, a apropriação e uso 
artístico dessas ferramentas se dá em condições inteiramente diferentes, 
frequentemente a partir de uma apropriação individual desses recursos. 
Assim, se a regra nas referidas instituições é aquela de uma super-especia-
lização, amparada por recursos tecnológicos em pleno desenvolvimento, 
nestes contextos mais diversificados o mais comum será a apropriação de 
ferramentas tecnológicas por artistas que precisam aprender a explorá-las 
de maneira pessoal e contextual, possivelmente com equipamentos mais 
simples e sem uma grande equipe de apoio ou um treinamento específico.

Esses dois aspectos – que se relacionam aos contextos de exploração 
artística dos recursos voltados a sistemas musicais interativos – reper-
cutem, evidentemente, em uma reflexão que se relaciona aos processos 
educacionais e formativos contemporâneos, em particular na área da 
música. Seja em contextos universitários em cursos voltados à composi-
ção, à performance e mesmo a áreas que recentemente têm ganhado mais 
espaço – como a música popular e a produção musical –, seja em contex-
tos de cursos livres voltados tanto à criação musical quanto ao estudo de 
novas tecnologias aplicadas à música, como essas novas ferramentas e as 
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novas práticas que delas fazem uso têm sido abordadas? Tais questões, 
é claro, não se desconectam do próprio universo em que tais percursos 
formativos costumam ocorrer, criando para com esses contextos uma 
relação dialética que, por si mesma, suscita questões mais amplas.

Se, por exemplo, as práticas de ensino e estudo de técnicas eletroacús-
ticas já têm hoje uma certa tradição em cursos de composição – reunindo 
inclusive um corpus teórico que compreende toda uma literatura histórica, 
reflexiva e prática voltada à composição e ao estudo analítico de músi-
cas eletroacústicas sobre suporte6 –, as práticas e ferramentas voltadas à 
música interativa multimodal nem sempre encaixam-se sem problemas 
em ementas e abordagens que têm como pressupostos o estúdio enquanto 
oficina de manipulação hors-temps7 de processos de síntese, transfor-
mação e manipulação de áudio sobre suportes. Enquanto práticas de 
música mista com material eletroacústico registrado sobre suporte sempre 
demandaram a interlocução com intérpretes – que precisam se adaptar 
a tocar com um tape criado previamente –, a situação de composição e 
performance envolvendo sistemas musicais interativos favorece, assim 
como aquelas pioneiras envolvendo live electronics, uma relação consi-
deravelmente mais sinérgica e colaborativa entre artistas. Performers, 

6 Ver por exemplo: Collins & d’Escriván (2007), Elsea (2013), Holmes (2015), Manning 
(2004), Moore (2016) e Roads (2015).

7 Ao falar de processos musicais, Xenakis faz a distinção entre en-temps (“no tempo”) 
e hors-temps (“fora do tempo”). Enquanto a natureza en-temps da música só se re-
vela, dinamicamente, quando o fator tempo de fato atua concretamente – em uma 
apresentação musical, por exemplo –, as operações e concepções hors-temps se dão 
nos processos de permutação, ordenamento e manipulação das representações mu-
sicais, tal qual ocorre com operações algébricas, na matemática. “A música ocorre 
tanto no espaço fora do tempo quanto no fluxo temporal. Assim, as escalas de al-
turas; as escalas dos modos eclesiais; as morfologias de alto nível; estruturas, arqui-
teturas de fuga, fórmulas matemáticas engendrando sons ou peças musicais, esses 
estão fora do tempo, seja no papel ou em nossa memória. A necessidade de agarrar-
-se contra a correnteza do rio do tempo é tão forte que certos aspectos do tempo são 
até mesmo arrastados para fora dele, como as durações que se tornam comutáveis. 
Pode-se dizer que qualquer esquema temporal, pré-concebido ou pós-concebido, é a 
representação fora do tempo do fluxo temporal no qual o fenômeno, as entidades, 
estão inscritos” (Xenakis, 1989, p. 89).
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não mais submetidos à obrigação de seguir a fatalidade cronométrica 
dos eventos previamente registrados, tendem a participar cada vez mais 
do próprio processo composicional, muitas vezes assumindo, de maneira 
mais ou menos explícita e/ou compartilhada, a própria autoria de proces-
sos criativos.

Outras questões, de âmbito ainda mais amplo, podem ser consideradas 
no contexto específico do ensino/aprendizagem, seja em contextos mais 
gerais de cultura digital/participativa (Jenkins et al., 2009), seja naque-
les, mais formais, das universidades e escolas superiores de música. Nos 
primeiros, é característica a existência de mecanismos plurais de apren-
dizagem que vão desde o autodidatismo à realização de cursos livres, 
passando pela apropriação individualizada de referências e informa-
ções acessíveis a partir de redes sociais e outros tipos de sites (Beltrame, 
2019, p. 52). Tais processos têm correspondência com um panorama mais 
global de transformações no campo da educação musical e das tecnolo-
gias voltadas à música, o que é perceptível tanto a partir do surgimento de 
novos materiais e programas educacionais – como o trabalho de Barbara 
Freedman (2013), por exemplo – quanto em textos que especulam sobre a 
relação entre tecnologia, educação musical e questões sociais mais amplas 
– como o trabalho de Victoria Armstrong (2011), por exemplo. Já no 
contexto universitário, em particular aquele brasileiro, currículos univer-
sitários especificamente voltados à composição e à criação musical, em 
geral abertos à participação de estudantes de outras habilitações ou áreas, 
passaram, nas últimas décadas, a contar com disciplinas que buscam inte-
grar novas tecnologias às práticas de criação musical.8

Apesar desses esforços, no entanto, parece ainda incipiente uma refle-
xão mais substancial voltada à apropriação artística desses novos recursos 
em contextos sensivelmente diferentes daqueles europeus e estaduniden-
ses nos quais ainda estão espelhadas nossas instituições universitárias e 

8 São exemplos, disso, disciplinas com títulos como “Computação aplicada à música”, 
ofertada para a habilitação em Composição do Curso de Bacharelado em Música da 
ufpb e “Composição com novos suportes”, ofertada para alunos de composição do 
Departamento de Música do Instituto de Artes da unicamp.
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culturais – e, por conseguinte, evidentemente, nossos currículos universi-
tários. De fato, tendo em vista o contexto sócio-político no qual se situam 
nossas instituições de ensino, é relevante questionar se alguns aspectos 
de dinâmicas artísticas e acadêmicas da atualidade não se mostram de 
alguma maneira deslocadas em relação ao cenário cultural e tecnoló-
gico que temos, concretamente, diante de nós – incluindo, evidentemente, 
não apenas o declínio sistemático de investimentos em políticas voltadas 
às instituições culturais e educacionais mas, também, a necessidade de 
pensar nossa própria realidade tecnológica, educacional e cultural.

Mais questões surgem, a partir disso. Faz sentido, considerando espe-
cificamente cursos de composição, que a formação de estudantes quanto 
ao uso e aplicação dessas ferramentas tenha como pressuposto tácito 
que peças, compostas solitariamente, serão posteriormente realizadas por 
instrumentistas e conjuntos instrumentais? O que dizer dos processos de 
ensino e aprendizagem voltados à composição, ainda muito demarcados, 
como se disse, por paradigmas que têm no suporte notacional da parti-
tura – ou naqueles de registro e manipulação de áudio, no contexto das 
músicas eletroacústicas sobre suporte fixo –, uma representação está-
tica dos elementos explorados em um processo criativo? É apropriado 
segmentar estudantes de composição e performance, no contexto de 
ensino desses recursos, delimitando papéis de maneira estática? Conside-
rando um público ainda mais amplo, o que dizer, nesse sentido, de discen-
tes de cursos de artes visuais, artes digitais, comunicação ou multimeios, 
por exemplo, frequentemente interessados em aprender e a apropriar-
-se dessas mesmas ferramentas com propósitos os mais diversos? A divi-
são do trabalho típica de produção e circulação da música de concerto, 
por exemplo, com uma clara distinção do papel de compositores/as e 
instrumentistas, é pertinente para processos que envolvem a interação 
de performers na estruturação de processos criativos? O próprio rito do 
recital, com intervalos que demarcam o início e fim de peças pontuados 
por aplausos e a entrada/saída de músicos de um palco italiano, não é de 
alguma maneira estranha em um contexto de criações e apresentações que 
envolvem a imersão sonora e audiovisual a partir de recursos de espacia-
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lização sonora, projeções visuais, processos de arte interativa e outros 
elementos multimodais?

A partir dessas reflexões, apresentamos nesse texto algumas caracte-
rísticas do trabalho do grupo Imaginários Sonoros, que tem como foco a 
criação e realização colaborativa de projetos criativos envolvendo música, 
sistemas interativos e artes digitais. Para tanto, apresentamos um breve 
histórico das atividades do grupo, sua dinâmica geral dentro do contexto 
universitário em que está inserido e alguns princípios que têm guiado as 
práticas de colaboração criativa. Em seguida, apresentamos alguns proje-
tos criativos realizados no contexto de trabalho do grupo, compreen-
dendo peças de Nathalia Fragoso, Fellipe Miranda Martins, Felippe 
Brandão e Caio Costa Campos. O objetivo principal é aquele de ilustrar 
de maneira mais concreta as atividades e a dinâmica geral de trabalho 
colaborativo e, ao mesmo tempo, apresentar um recorte da pluralidade 
de abordagens técnicas e poéticas envolvidas. 

O grupo Imaginários Sonoros

O grupo Imaginários Sonoros surgiu a partir de atividades da disciplina 
“Estudo introdutório das técnicas e práticas composicionais voltadas à 
música mista interativa”, ofertada como matéria optativa nos níveis de 
Graduação e Pós-Graduação na Escola de Música da ufmg, no segundo 
semestre letivo de 2018, e realizada no ambiente do Laboratório de 
Performance com Sistemas Musicais Interativos (lapis),9 vinculado ao 
Centro de Pesquisa em Música Contemporânea (cpmc), órgão comple-
mentar da Escola de Música da ufmg.

Inicialmente, a disciplina em questão esteve estruturada em torno de 
uma introdução às questões poéticas e técnicas de práticas voltadas à live 
electronics, à música mista e aos sistemas musicais interativos. Em um 
segundo momento, a disciplina foi conduzida em formato de oficina, a 
partir de uma proposta didática voltada à elaboração e desenvolvimento 

9 O lapis é, também, um grupo de pesquisa homônimo cadastrado no cnpq: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/467438. Acesso em: 10 out. 2020.
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de projetos criativos e à sua realização em um concerto, produzido pelos 
participantes.

O percurso teve como ponto de partida uma breve revisão de técnicas 
de síntese e processamento em tempo real do som explorados em contex-
tos de composição para instrumento/voz e live electronics e/ou sistemas 
musicais interativos, o que foi subsidiado tanto pelo estudo de ferramen-
tas como SuperCollider e Pure Data, por exemplo, quanto pela análise de 
peças e de patches,10 códigos e sistemas eletrônicos relacionados à parte 
eletrônica de composições marcantes para a consolidação destes gêne-
ros. Exemplos de peças estudadas, nesse contexto, são Solo (1965-66), 
de Karlheinz Stockhausen; Jupiter (1986-2005), de Phillipe Manoury; e 
cortázar, ou quarto com caixa vazia (1999), de Silvio Ferraz.

A parte mais extensa do curso, entretanto, esteve voltada, à elabora-
ção e à realização colaborativas de propostas criativas de participantes 
da disciplina, a partir de uma abordagem centrada no desenvolvimento 
de projetos. Essa etapa abarcou desde a elaboração inicial das ideias cria-
tivas propostas até o estudo e implementação, em ambientes e lingua-
gens diversos, dos processos computacionais voltados à realização de 
elementos interativos envolvidos como, por exemplo: processos de granu-
lação e prolongamento artificial de sons; processos básicos de “escuta 
de máquina”; técnicas de espacialização sonora (ambisonics11); técnicas 
de comunicação em rede para controle de processos interativos (Open 
Sound Control, JackTrip etc.); técnicas de sequenciamento algorítmico 
em contextos interativos; etc.

Paralelamente a este segundo momento e ao desenvolvimento inicial 
das peças, deu-se início à colaboração nascente entre docentes/pesquisado-
res do Laboratório de Pesquisa em Sistemas Interativos (lapis), da Escola 
de Música da ufmg, e do Laboratório de Artes Digitais (1maginári0), sob 
10 Em linguagens de programação baseadas em diagramas visuais, patches referem-se 

à interconexão entre objetos gráficos que podem representar algoritmos e estruturas 
de dados diversas.

11 De maneira resumida, a tecnologia ambisonics permite representar e manipular 
áudio espacializado de maneira versátil, permitindo a codificação e a decodificação 
de sinais de áudio para diferentes configurações de alto-falantes.
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coordenação da Profa. Dra. Marília Bergamo.12 A ideia inicial era a de 
que discentes e docentes ligados a disciplinas e atividades desses dois labo-
ratórios trabalhassem em conjunto, desenvolvendo de maneira dialógica 
elementos visuais e sonoros de projetos multimodais e interativos. Dado 
o prazo curto, ainda que a colaboração efetiva não tenha sido possível 
entre estes laboratórios, a iniciativa teve resultados importantes para a 
conformação do grupo.

Primeiramente, estabeleceu-se a própria dinâmica colaborativa entre 
participantes da disciplina: a atuação conjunta não apenas na montagem 
e produção do concerto como, também, na realização de aspectos técnicos 
envolvidos na peça, incluindo a programação computacional de processos 
sonoros e multimodais, e o processo de depuração de erros: algo recor-
rente em situações que envolvem processos interativos em tempo real a 
partir de linguagens e ambientes de programação voltados à computação 
musical.

Um segundo aspecto decorrente dessa colaboração inicial esteve 
voltado à decisão de realizar o concerto na Galeria da Escola de Belas 
Artes da ufmg, sem intervalos entre as peças, com uma configuração/
montagem que contribuísse para a desconstrução do formato recital. 
Foram utilizados dois projetores de vídeo, sistema de difusão hexafônico 
e uma distribuição dos espaços de performance em lados perpendicula-
res da galeria, explorando-se elementos cênicos relacionados à própria 
montagem e apresentação das peças.

O nome Imaginários Sonoros foi escolhido para denominar a apresen-
tação e o grupo, mantendo a proposta de realizar um concerto semestral 
com estreias de peças de participantes e artistas convidados, priorizando 
peças com aspectos visuais interativos e incluindo a realização de peças 
anteriormente apresentadas e de peças instrumentais, experimentais e 
eletroacústicas de maneira intercalada com as propostas interativas 
multimodais. Estabeleceu-se também, a partir desse contexto inicial de 
formação do grupo, a proposta de produção colaborativa de espetáculos 

12 Marília Bergamo é docente da Escola de Belas Artes da ufmg, atuando no curso de 
Artes Digitais.
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multimodais em espaços que favorecessem, sempre que possível, forma-
tos de apresentação artística menos convencionais.

O segundo semestre de atuação do grupo se deu no primeiro semes-
tre letivo de 2019, sem uma disciplina diretamente ligada ao desen-
volvimento dos projetos criativos ainda que os integrantes estivessem 
participando como docentes e discentes em uma disciplina oferecida pelo 
Prof. Dr. Jalver Bethônico e pelo Prof. Dr. José Henrique Padovani, com 
apoio do Prof. Henrique Roscoe, na Escola de Belas Artes da ufmg, 
voltada à criação e performance de música visual interativa.13 A partir 
desse contexto, estabeleceu-se a estratégia institucional de manter o grupo 
enquanto iniciativa voltada à extensão, o que possibilita uma associação 
mais contextual das atividades desenvolvidas por docentes, discentes e 
demais participantes a projetos de pesquisa, eventos acadêmicos, disci-
plinas, e ações/eventos específicos.

O segundo concerto do grupo, realizado em julho de 2019, no Conser-
vatório da ufmg,14 contou com peças para instrumentos e sistemas musi-
cais e multimodais interativos, peças acusmáticas, performances de 
música visual envolvendo elementos de improvisação e peças generativas. 
Do ponto de vista do desenvolvimento do grupo, houve uma maior ênfase 
em processos visuais interativos – utilizando ferramentas computacionais 
de VJing e linguagens voltadas às artes interativas, como Processing.

O terceiro semestre de atividades do grupo deu-se, novamente, a partir 
do suporte de uma disciplina voltada à temática dos sistemas interativos, 
em formato de atelier. Contando com discentes das áreas de música, artes 
visuais e artes digitais em nível de Graduação e Pós-Graduação, a disci-
plina foi orientada, desde o início, ao desenvolvimento de projetos criati-
vos com o objetivo final de realizar uma ou duas apresentações. Ao final 
do semestre, um grupo de discentes apresentou peças envolvendo sistemas 
13 Jalver Bethônico é professor da Escola de Belas Artes da ufmg, atuando no curso de 

Artes Digitais. Henrique Roscoe, então professor substituto da Escola de Belas Artes 
da ufmg, atua como artista digital, músico e curador, tendo desenvolvido trabalho 
acadêmico voltado à visual music.

14 Centro cultural da ufmg localizado no antigo prédio da Escola de Música da ufmg, 
no centro de Belo Horizonte.
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interativos dentro da mocó (Mostra de Composição15) e outro produziu 
o terceiro concerto do grupo, realizado na Casa Híbrido,16 tendo sido 
apresentadas peças para instrumentos e sistemas multimodais interati-
vos envolvendo o desenvolvimento e aplicação de controladores digi-
tais baseados em movimento inercial, processos de espacialização via 
ambisonics e sistemas multimodais interativos. Desde o início de 2020, 
o grupo está com suas atividades suspensas tendo em vista o contexto da 
pandemia da covid-19, devendo retomar gradualmente suas atividades 
a partir do início de 2021.

Projetos criativos

Durante a ainda incipiente atuação do grupo, foram realizadas três apre-
sentações em Belo Horizonte, contando com a estreia de 14 peças de 
discentes participantes, além da apresentação de projetos criativos de 
artistas convidados (como Marina Cyrino e Henrique Roscoe) e reapre-
sentações de peças de participantes do grupo.

15 Evento regular organizado por discentes da Escola de Música da ufmg em que são 
realizadas peças de autoria dos alunos.

16 Espaço colaborativo voltado à cultura, localizado em Belo Horizonte.

Figura 1. Cartazes dos concertos promovidos pelo grupo Imaginários Sonoros 
em dezembro de 2018, junho de 2019 e dezembro de 2019.
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As peças, criadas em contexto dialógico e colaborativo, abrangem 
soluções instrumentais, técnicas e estéticas bastante diversificadas, que 
incluem o uso de ferramentas computacionais diversas voltadas à música 
interativa e à performance multimodal. Em um panorama geral, o reper-
tório realizado reúne peças para: baixo elétrico e sistemas multimodais 
interativos; flauta e live electronics; trio (voz, violoncelo e flauta), vídeo e 
live electronics; sistema audiovisual generativo; eletroacústica generativa; 
improvisação audiovisual (envolvendo dança, vídeo e live electronics); 
guitarra, baixo elétrico e sistema audiovisual interativo; piano e live 
electronics; clarinete e live electronics; percussão, eletrônica e proces-
sos interativos multimodais; eletroacústica em suporte fixo (acusmá-
tica); violoncelo e live electronics; saxofone, eletrônica e vídeo; saxofone, 
eletrônica e vídeo; acusmática ambiental; piano, clarinete, eletrônica e 
sensor inercial.

Sendo impraticável apresentar em detalhes tantos projetos no contexto 
do presente artigo, apresentamos a seguir alguns aspectos e reflexões 
de projetos criativos realizados por Nathalia Fragoso, Fellipe Miranda 
Martins, Felippe Brandão, e Caio Costa Campos, discentes de Gradua-
ção e Pós-Graduação em Música da Escola de Música da ufmg, e que 
participam do grupo desde seu início. O objetivo é ilustrar, a partir dessas 
peças, características de processos criativos elaborados por integrantes do 
projeto e, ao mesmo tempo, ressaltar aspectos colaborativos do trabalho 
do grupo.

Hertz (2019) de Nathalia Fragoso, para violoncelo e eletrônica ao vivo

Hertz, peça mista para violoncelo e eletrônica de Nathalia Fragoso, foi 
composta em 2019, no contexto das atividades da disciplina “Ateliê de 
criação e pesquisa em música interativa”. A peça foi uma encomenda reali-
zada pelo violoncelista Jayaram Márcio para seu concerto na Série sesc 
Partituras, em que apresentou peças de compositores de Belo Horizonte.

Durante o processo de elaboração da peça, foi determinante, do ponto 
de vista criativo, o contato com a obra da compositora alemã Carola 
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Bauckholt e o diálogo que propõe com os sons do meio ambiente em suas 
peças (Schmitt-Weidmann, 2014). Tal contato, levou à ideia de se utili-
zar na peça sons de baleias coletados desde 2007, a partir da plataforma 
Freesound17: em sua maioria, gravações realizadas com o auxílio de hidro-
fones em diferentes partes do mundo. A parte fixa da eletrônica da peça 
foi composta através de colagens e manipulação desses trechos dessas 
gravações. Tais registros, contêm também sons de ondas, ambientação 
submarina e sons de outros animais do ecossistema marinho: sonorida-
des que recriam uma paisagem sonora subaquática, cenário para que uma 
determinada narrativa poética seja contada. Com relação ao público, isso 
permite transportar a performance para um local familiar: os ouvintes 
reconhecem o som da água, dos pássaros, dos seres do mar e, com isso, é 
construído um cenário sonoro para que a peça aconteça.

A peça dialoga com a história de uma baleia que canta em uma frequên-
cia incomum (Baraniuk, 2015): a “baleia mais solitária do mundo” – 
expressão a partir da qual a matéria em questão aborda o animal, que 
supostamente estaria vagando sozinho pelo oceano. Na peça, o instru-
mento faz o papel de um animal solitário que vaga tentando se comu-
nicar enquanto a eletrônica tem relação com a imersão ambiental do 
oceano incomunicável à volta do animal. Poeticamente, as relações entre 

17 Ver https://freesound.org/. Acesso em: 15 out. 2020.

Figura 2. Texto incluído na bula de Hertz (2019),
para violoncelo e eletrônica ao vivo.
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eletrônica e violoncelo procuram representar a solidão, a incompreensão, 
o isolamento, a tentativa (e a falta) de comunicação. 

Pode-se dizer que os processos colaborativos na composição de Hertz 
ocorreram em dois momentos: (1) na co-criação com violoncelista e (2) 
na elaboração da manipulação timbrística do violoncelo. Nos dois casos, 
o processo passou por encontros de discussões e experimentações artísti-
cas com os colaboradores envolvidos, que são descritas a seguir.

A peça possui caráter indeterminado, permitindo que o seu processo 
de criação seja feito em parceria com o intérprete. Nesse tipo de trabalho 
colaborativo, a compositora propõe uma situação sonora, mas suas esco-
lhas não são as únicas naquele momento: o violoncelista realiza um papel 
ativo na construção da peça. A indeterminação está presente nas dura-
ções não mensuradas, na liberdade de escolha de notas na maior parte 
nos eventos, na sugestão da criação de texturas sem grandes instruções 
de como essa textura deve acontecer.

Tanto a abertura em relação à duração das seções quanto a proposta 
de diálogo entre a eletrônica e o instrumento dão, tanto ao violoncelista 
quanto ao performer que realiza a difusão da eletrônica, liberdade e possi-
bilidade de interação entre as texturas criadas, o que abre caminho para 
a indeterminação, para processos de improvisação a partir do material 
sonoro disponível, e para a possibilidade de se criar performances hete-
rogêneas a cada vez em que a peça é realizada.

Tal estrutura, evidentemente, favorece e necessita de processos cola-
borativos. De fato, a montagem de uma peça de caráter indeterminado 
requer um nível particular de envolvimento, no que diz respeito à copar-
ticipação no processo criativo, tanto por parte de quem irá realizar a 
performance instrumental, quanto de quem a propõe, a partir de uma 
partitura, ou de outros elementos indicativos/sugestivos, processos de 
estruturação composicional. A contextualização e o direcionamento 
da interpretação a partir do que foi inicialmente imaginado durante o 
processo de escrita composicional e o envolvimento do intérprete são 
essenciais para a própria elaboração da composição. Com isso, o próprio 
contexto em que se dá essa relação altera diretamente o resultado final: 
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se por um lado existe uma grande liberdade, a estrutura proposta contra-
põe a isso, de maneira dialética, características sonoras e poéticas que são 
propostas pela compositora, assim como um “estilo” ou expressividade 
que devem estar presentes no resultado final.

O processo colaborativo, entretanto, não ocorreu apenas na apresen-
tação e montagem final, em concerto, da peça, mas no próprio processo 
composicional. Para tanto, o violoncelista e a compositora se encontra-
ram em três ensaios antes da primeira performance, e depois em mais 
um ensaio, antes da segunda performance. Esses encontros evidenciaram 
a necessidade de se compartilhar, entre compositora e violoncelista, o 
universo poético e imagético que sustentava o “argumento” da compo-
sição: imagens diretamente exploradas na elaboração dos processos 
eletrônicos da peça, que inclui não apenas a narrativa em torno da baleia 
solitária no oceano, mas todo o universo de sons envolvidos. Algo funda-
mental para a concepção da peça, é descrito de maneira bastante sintética 
pela compositora Valéria Bonafé, ao abordar aspectos multissensoriais em 
seus processos criativos.

Há quem ache que a composição instrumental contemporânea deva estar com-
pletamente livre da zona dos afetos, dos sentimentos, das emoções. Também há 
quem ache que, ainda que ela não esteja livre de tais aspectos, esses não sejam 
exatamente relevantes para um comentário analítico de um determinado tra-
balho. Para mim é muito complicado, senão impossível, separar essas coisas. 
Meus projetos são quase sempre iniciados por imagens “não musicais”. [...] Em 
geral, eu parto de alguma(s) imagem(ns) e, em seguida, penso um pouco como 
espalhá-la(s) musicalmente pela peça. Essas imagens são na maior parte das ve-
zes construções multissensoriais bastante complexas: a imagem de um ataque 
forte num prato crash, a imagem de uma lagoa, a imagem de um lance de pião, 

Figura 3. Instruções complementares de montagem apresentadas
na bula da partitura de Hertz (2019).
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as imagens dos diferentes estados da matéria ou a imagem de uma cidade que 
cresce por círculos concêntricos (Bonafé, 2016, p. 11).

A eletrônica da peça foi desenvolvida no ambiente Ableton Live, explo-
rando sons pré-gravados e transformações sonoras do som do violon-
celo programadas em Max for Live. O som do instrumento, captado com 
um microfone de contato é transformado a partir de processos de rever-
beração por convolução particionada (Myhre et al., 2013). Ao permi-
tir submeter uma fonte sonora a processos de reverberação a partir de 
respostas a impulso (irs) arbitrárias – obtidas normalmente a partir de 
medidas acústicas de salas de concerto –, tal técnica possibilitou subme-
ter o som instrumental aos modos de reverberação característicos de sons 
subaquáticos.

De maneira análoga ao que ocorreu na interação entre compositora 
e instrumentista, a escolha por tais soluções técnicas esteve vinculada a 
processos colaborativos realizados no âmbito da disciplina “Ateliê de 
criação e pesquisa em música interativa”. Nesse contexto, foi realizada 
uma pesquisa voltada à busca por um processo eficiente de convolução 
particionada no ambiente Max for Live assim como a seleção de arquivos 
de áudio que, empregados como resposta a impulso, no sistema em ques-
tão, permitissem constituir o universo sonoro imaginado.

Desequilibrista (2018) de Fellipe Martins, para sistema
audiovisual generativo

Desequilibrista (2018) é uma peça audiovisual generativa, que envolve o 
uso de amostras de áudio de piano e de instrumentos de percussão de uma 
pequena escola de samba. A peça é baseada na obra Equilibrista (1979), 
de Egberto Gismonti, que funde elementos do samba e da música mini-
malista. A ideia central é aquela de modelar computacionalmente alguns 
dos elementos estilísticos de Egberto Gismonti, possibilitando, assim, a 
construção de diversos outros gestos musicais derivados e similares. A 
execução também se dá computacionalmente, uma vez que tais gestos 
são levados ao extremo e sua execução só é possível por meio da preci-
são possibilitada pelas máquinas. Os processos visuais da peça – linhas 
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curvas pretas que se (des)equilibram na tela branca – reagem em tempo 
real aos elementos sonoros (intensidade, altura, duração, ritmo, forma) 
imprimindo movimento e ritmo a tais linhas.

Do ponto de vista computacional, as frases e os gestos musicais pianís-
ticos de Egberto Gismonti foram modelados utilizando o conceito de 
Patterns, presente no ambiente de programação de áudio SuperCollider, 
no qual uma frase é descrita por meio de um padrão lógico/matemático/
probabilístico. Isso também ocorre com as frases da percussão de escola 
de samba, que vão sendo alteradas continuamente ao longo da peça. Os 
dados musicais simbólicos produzidos pelo SuperCollider são enviados a 
dois softwares: Ableton Live, disparando as respectivas amostras sono-
ras de cada instrumento; e Processing, responsável pela modificação dos 
parâmetros da animação de acordo com cada dado simbólico. A depender 
do contexto, inserimos um pós-processamento de espacialização sonora – 
o áudio retorna do Live ao SuperCollider – de forma a simular diferentes 
localizações dos instrumentos. Nessa pequena arquitetura computacional 
de conexão e comunicação entre três ambientes computacionais residem 
inúmeras nuances que podem facilitar ou inviabilizar a execução da peça, 
bem como interdependem das características do concerto apresentado.

Figura 4. Imagem gerada por processo visual generativo de
Desequilibrista (2018), de Fellipe Martins.
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A animação partiu de uma ideia apresentada por Bohnacker (2012), a 
partir da qual realizamos diversas modificações para expandir as possi-
bilidades do processo generativo bem como sincronizar os encadeamen-
tos visuais com os acontecimentos musicais. O cerne da proposta foi 
fazer com que o processo de desenho, cuja lógica era originalmente está-
tica, passasse a ter um comportamento dinâmico sem, com isso, perder 
uma determinada identidade marcada pelo comportamento global do 
algoritmo.

Dada a dificuldade de realização de peças de concerto no contexto 
brasileiro, em especial estreia de peças fora dos estilos tradicionais, uma 
peça que demanda dois pianos mecânicos e uma pequena formação de 
escola de samba, tocando num arranjo espacial circular, tem, natural-
mente, pouquíssimas oportunidades de execução. Assim, Desequilibrista 
foi pensada para ser uma obra em progresso (work in progress), especial-
mente no sentido de apresentar uma montagem variável. Assim, enquanto 
sua versão web apresenta uma simulação espacial binaural (hrtf) de 
áudio e seu vídeo pode ser exibido em uma tela simples, em situações de 
sala de concerto a peça pode ser executada tanto em arranjos circulares 
de alto falantes quanto em sistemas estéreo, e as telas podem variar de 
uma a quatro telas. 

No contexto do grupo Imaginários Sonoros, em que se estabeleceu a 
meta de realizar transições suaves entre as peças em um espetáculo sem 
interrupções, um alto nível de avaliação e preparação colaborativa foi 
necessário para que se atingisse uma solução técnica, especialmente diante 
das relações de compromissos que emergiram. No concerto, cada uma das 
peças apresentava instrumentação e utilização de recursos computacio-
nais/eletrônicos distintos: o que, em um cenário ideal, demandaria uma 
mesa de som digital programável para evitar reconexões físicas. Além 
disso, todas as apresentações mesclavam processos visuais (vídeo em 
tempo real, animações, visuais generativos, dentre outros) com processos 
de áudio digital, o que, por segurança, demandaria um computador dedi-
cado a cada tipo de processo. Por fim, a quantidade de ambientes compu-
tacionais diferentes, com configurações singulares utilizadas em cada 
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peça, requereria, idealmente, múltiplas interfaces de áudio ou múltiplos 
computadores, de forma a evitar reinicializações, alterações de configu-
rações críticas, ou mesmo estalos provenientes dessas operações durante 
o concerto.

No contexto brasileiro, evidentemente, a disponibilidade destes equi-
pamentos não é corriqueira. Assim, foi necessário buscar em conjunto 
com todos os participantes uma sequência ótima de apresentação das 
peças, desenvolver lógicas de reinicialização de programas que não vies-
sem a causar conflitos ou a eventual desconfiguração dos sistemas e, não 
menos importante, planejar as movimentações físicas (intérpretes, opera-
dores da mesa técnica, equipamentos de uso no palco, iluminação, dentre 
outros) típicas de grande parte das apresentações. 

 Nesse sentido, a figura do intérprete é alternada por duas outras partes 
centrais para a realização da peça: em primeiro lugar os colaboradores 
técnicos, e em segundo a interação com o computador (hci). Para a reali-
zação desta peça, a montagem dos aparatos eletroacústicos fica condicio-
nada a diversos fatores locais tais como iluminação, posicionamento das 
telas, posicionamento dos alto-falantes, infraestrutura elétrica do local, 
acústica da sala, dentre outros; fatores estes que são avaliados em conjunto 
com os iluminadores, cenógrafos, técnicos de sonorização e outros demais 
responsáveis para que se possa encontrar uma solução ótima para a reali-
zação da peça dentro das relações de compromisso impostas. 

Além disso, a cada realização de Desequilibrista, diversos pontos da 
execução foram avaliados para que os códigos pudessem ser refatora-
dos. Algumas vezes, os gestos musicais não geravam modificações signi-
ficativas na tela de projeção (devido ao menor contraste apresentado por 
projetores). Assim, o código foi reelaborado para que o gesto musical 
se tornasse um pouco mais intenso ou para que a resposta visual fosse 
mais ampla. Essa mesma reelaboração ocorreu na distribuição espacial 
das fontes instrumentais: a depender da sala, por exemplo, certos instru-
mentos graves soavam exageradamente destacados, o que levou à busca 
por soluções de equilíbrio nos processos de espacialização baseadas em 
processos de filtragem e de redistribuição das fontes instrumentais. 



exploração e apropriação artística de ferramentas multimodais interativas 

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

641

Como as investigações de espacialização sonora foram desenvolvi-
das em todas as peças, este também foi um ponto de colaboração entre 
os integrantes. Em algumas situações, o arranjo circular de alto-falan-
tes teve de ser adaptado para que houvesse um ou mais espaços de palco 
para os performers; o posicionamento das telas de projeção, em relação a 
estes palcos e ao posicionamento dos ouvintes dentro do arranjo circular 
de alto-falantes, também se mostrou uma situação estritamente particu-
lar, pois dependia de variadas condições do espaço físico e da infraestru-
tura local, bem como visava propiciar a melhor experiência o possível 
para o público.

Vale ressaltar, ainda, que o desenvolvimento de uma peça que inte-
gre diversos ambientes de programação geralmente envolve processos 
de colaboração comunitária que frequentemente passam despercebi-
dos. Neste caso, as comunidades virtuais dos ambientes SuperCollider e 
Processing foram contatadas com frequência para a solução de dúvidas, 
melhorias, otimizações e sugestões relativas aos códigos que processam 
som e animação. Além do fato de tais ferramentas nascerem e se mante-
rem por meio de processos de desenvolvimento colaborativo e comu-
nitário, é importante destacar que as ideias de autoria, obra de arte, 
intérprete, desenvolvedor de instrumentos, desenvolvedor de software 
relativas aos trabalhos produzidos nestes ambientes, dissipam-se num 
todo colaborativo e mutualístico que potencializa a multiplicidade e a 
diversidade de novos trabalhos artísticos.

Bifurcações (2018), de Felippe Brandão, para flauta e live electronics

Bifurcações é uma composição para flauta e live electronics elaborada 
por Felippe Brandão em 2018, e estreada pelo flautista Rodrigo Frade 
e pelo compositor (difusão e controle de processos computacionais), 
em dezembro do mesmo ano. A inspiração para a composição parte da 
imagética construída por Jorge Luís Borges no conto policial El jardín 
de senderos que se bifurcan (Borges, 2015 [1944]). O conto promove 
a associação do conceito de um labirinto físico com o de um labirinto 
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metafórico, representado por um livro em prosa no qual os aconteci-
mentos não respeitam uma linearidade temporal, criando simultaneidade 
entre passado, presente e futuro. O soldado protagonista do conto, ao 
descer por um jardim simétrico, em forma de labirinto, escuta uma música 
aguda soprada pelo vento, que mais à frente identifica como de origem 
chinesa. A leitura do conto é incentivada aos instrumentistas que deseja-
rem tocar a peça.

A escolha da instrumentação é diretamente inspirada por este contexto, 
promovendo a união de um instrumento de registro agudo com aconte-
cimentos que não respeitam a linearidade temporal graças à utilização 
de meios computacionais. Todos os sons eletrônicos ocorrem a partir da 
combinação de diferentes processamentos do som da flauta em tempo 
real, sendo acionados pelo instrumentista a partir de um pedal controla-
dor. A captação da flauta é feita por um microfone headset, permitindo o 
deslocamento do flautista pelo local do concerto.

A composição da peça tem caráter semi-aberto, com ritmos e alturas 
notadas para as seções ›a‹ e ›c‹, e uma seção ›b‹ improvisada, com alturas 
e caráter emotivo sugeridos. A notação das seções ›a‹ e ›c‹ não apresenta 
barra de compasso e convida o instrumentista à manipulação de cada 
gesto da forma que mais lhe interessar. Essa liberdade temporal deve ser 
explorada em conjunto com a interação com os processos eletrônicos: 
um processo dialógico com os processos programados que requer a reali-
zação de ensaios para a familiarização do instrumentista com o sistema. 

A partir disso, os processos colaborativos envolvidos em Bifurcações 
envolvem, dentre outros aspectos, uma lenta aproximação, por parte do 
performer, aos processos programados na eletrônica com os quais irá 
interagir em situação de performance. Por outro lado, o próprio processo 
composicional – desde a elaboração da parte instrumental até a programa-
ção de processos em Pure Data – foi intrinsecamente colaborativo dado 
que processos sonoros explorados na peça, como sons eólios e multifôni-
cos, foram elaborados a partir de diversas seções de testes e ensaios entre 
compositor e instrumentista.
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Do ponto de vista harmônico, as alturas foram determinadas a partir 
da utilização, de alguma maneira livre, de uma série de alturas gerada 
pela transposição de uma escala pentatônica em fá, por uma escala penta-
tônica em réb, e a soma de suas quantificações em termos de classes de 
alturas (Forte, 1980). A série gerada pelo processo possui como caracte-
rística principal o aparecimento de outros conjuntos de cinco notas com 
simetria interna, assim como a escala pentatônica, além de gerar uma 
simetria em relação à ordem de aparecimento dos conjuntos. As alturas 
sugeridas para improvisação na seção ›b‹ foram obtidas por transposi-
ções dos mesmos conjuntos de notas que aparecem no restante da peça.

Assim como as alturas, as durações foram pensadas de forma a se escutar 
uma ambiguidade entre o passado e o futuro, com a escolha de ritmos simé-
tricos e a repetição de gestos com suas figuras rítmicas invertidas. A forma 
da peça também tem atenção a essa simetria: a seção ›c‹ funciona como um 
espelho da seção ›a‹, e a seção intermediária é espelhada em si mesma.

Durante a seção ›b‹ – que, como se disse, possui estrutura mais aberta 
às decisões do intérprete – as decisões do instrumentista possibilitam o 
surgimento de diferentes configurações formais. Para cada um dos quatro 
sistemas presentes na partitura, é necessário escolher uma dentre duas 
bifurcações, com características e técnicas instrumentais distintas. A 
eletrônica realiza os mesmos processos para cada sistema, independente 
da escolha realizada pelo flautista, o que implica em realizações da peça 
com resultados sonoros inéditos a cada vez.

Os processamentos eletrônicos possuem um caráter temporal e espa-
cial, tendo sido programados no ambiente Pure Data. São empregados 
efeitos de granulação, de atraso temporal (delay), de reverberação e de 
espacialização sonora. Vários desses processos, em conjunção com sons 
instrumentais prescritos, fazem alusão a elementos sonoros descritos no 
conto, como sons de farfalhar de folhas narrados por Borges.

As duas apresentações da peça já realizadas contaram com a difusão 
do som em ambisonics, com falantes distribuídos ao redor do público, 
permitindo uma escuta imersiva e multidirecional. Para a primeira apre-
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sentação, uma projeção de vídeo, mesclando material gravado de forma 
independente e gravações retiradas do YouTube (com permissão dos 
criadores), foi utilizada como ambientação visual para a peça, com efei-
tos visuais controlados em tempo real a partir do software Resolume. 
A segunda realização da peça não utilizou projeção visual, tendo sido 
realizada pela flautista Danielle Reis. Nessa performance, a interpretação 
explorou, ao lado de processos de espacialização sonora, a movimenta-
ção da intérprete no espaço de realização da apresentação, sendo explo-
rados ainda novas soluções para a realização de sonoridades que, no seu 
modelo de flauta, exigiam outras soluções.

Os processos colaborativos envolvidos na composição e na realização 
de Bifurcações (2018) vão desde a busca, em conjunto com outros parti-
cipantes do grupo, por soluções técnicas voltadas à elaboração de siste-
mas interativos, quanto na interação entre o compositor e intérpretes 
para a realização do trabalho. Dada a grande importância da improvisa-
ção no contexto da interpretação, boa parte do resultado sonoro depende 
da criação ativa do instrumentista, processo que, evidentemente, se dá 
de maneira dialógica e negociada. Para além desses aspectos, convém 
ressaltar que a própria estruturação da eletrônica valeu-se não apenas 
do ambiente de trocas do grupo Imaginários Sonoros como, também, do 
estudo de peças/patches distribuídos de maneira aberta, como aqueles de 
Jupiter (1987) de Phillipe Manoury, distribuídos por Miller Puckette (que 
desenvolveu os patches da peça) em seu site (Puckette, 2007).

título (2018) e concreta1 (2019), de Caio Campos

As peças título (2018) e concreta1 (2019), de Caio Campos, exploram 
possíveis relações entre diferentes mídias/modos de comunicação, de 
maneiras diferentes. A primeira, escrita para baixo elétrico, eletrônica 
ao vivo e vídeo, explora o fato de que relações entre duas ou mais mídias 
sempre são criadas a partir do momento que estas são expostas conjun-
tamente (Campos & Padovani, 2019, p. 364; Cook, 2001, p. 92). A 
segunda, para percussão (vibrafone, triângulo e chocalho de brinquedo), 
eletrônica ao vivo e vídeo gerado em tempo real, explora as possíveis 
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relações multimodais entre o gestual do intérprete e possíveis resultados 
sonoros e visuais a esse gestual. Ambas as peças utilizam técnicas estu-
dadas e compartilhadas pelo grupo Imaginários Sonoros: difusão sonora 
utilizando ambisonics; sincronização da performance dos intérpretes 
com os eventos sonoros e visuais gerados/reproduzidos pelos computa-
dores; utilização de múltiplas ferramentas computacionais em conjunto.

Visualmente, título (2018) explora cenas de seis filmes que compreen-
dem (1) cenas estáticas; (2) cenas com animais e pessoas e (3) cenas com 
mãos. As cenas e os processos de transformação e de síntese sonora são 
acionados pelo intérprete com um uso de um pedal, sendo necessário 
um segundo performer que, com a ajuda de um controlador de superfí-
cie, manipula, com faders, o nível de amplitude de diferentes grupos de 
processos sonoros.

Já em concreta1 (2019), os processos composicionais são estrutura-
dos a partir do modelamento algorítmico de processos visuais baseados 
na obra Sem título (1950), de Luís Sacilloto. O processo criativo teve 
como ponto de partida a modelagem da obra de Sacilloto em Processing, 
processo que além de possibilitar recriar algoritmicamente a visualidade 
de sua obra, revelou estratégias mais diversificadas de construção que 
foram exploradas/apropriadas no desenvolvimento tanto dos processos 

Figura 5. Foto da estreia de título (2018), para baixo elétrico
e sistema audiovisual interativo. 
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visuais interativos em Processing, quanto das ideias composicionais e 
multimodais da peça.

A partir de tais estratégias, concreta1 explora a ideia de ilusão de ótica 
como elemento de estruturação composicional multimodal. Tal procedi-
mento, presente em várias das obras do movimento concretista e da op 
art,18 é apropriado aqui na tentativa de se criar relações análogas àquelas 
exploradas visualmente por esses artistas ao estruturar a relação entre: 
(1) os sons realizados por computador/alto falantes; (2) sons produzi-
dos pelos instrumentos/intérprete; (3) imagens e movimentos de imagens 
produzidos por computador; e (4) a imagem e movimentos do instrumen-
tista que, em cena, realiza a peça. Coloca-se assim a performance corporal 
do percussionista como parte integrante para a execução e composição 
da obra, em diálogo com elementos multimodais com os quais interage.

Para tanto, gestos específicos do instrumentista nos instrumentos esco-
lhidos – como um ataque fortíssimo em um triângulo, ou as arcadas nas 
teclas de um vibrafone – são relacionados com uma resposta sonora, espa-
cial e/ou audiovisual ao longo da peça. Tais gestos passam então a ser 
sobrepostos ou substituídos por outras respostas processadas em tempo 
real pelo código escrito em SuperCollider (quando sonoras e espaciais), 
e/ou pelo escrito em Processing (quando visuais), buscando-se criar uma 
espécie de ilusão háptica, análoga às estratégias visuais dos artistas liga-
dos à estética concretista e à op art.
Durante o processo de criação com tal objetivo, foram feitos vários encon-
tros com o percussionista Marcos Alves, a quem a peça foi dedicada. Tais 
encontros foram determinantes para a construção de tal tipo de discurso. 
Neles foram explorados tanto o gestual corporal quanto o resultado sonoro 
de tal gestual, com o intuito de construir as relações multimodais que mais 
se encaixavam com o discurso da peça. O percussionista sugeriu, por vezes, 

18 Tal como explica Popper (2007), a chamada op art – forma abrevida de optical art – 
explora as idiossincrasias da percepção visual do expectador, tirando proveito, para 
isso, de padrões geométricos e processos que, em um senso comum, denomina-se 
como ilusão de ótica.
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diferentes formas de exploração dos instrumentos escolhidos que formaram 
a base de construção da peça, inclusive para a escolha dos instrumentos.

Considerações finais

No contexto social, cultural e econômico brasileiro, a ideia de colabora-
ção, seja na dissipação da fronteira entre artista, compositor, intérprete, 
luthier digital, técnico, produtor e equipe de montagem, seja no empe-
nho coletivo em promover a realização de processos criativos a despeito 

Figura 6. Sem título (1950), de Luís Sacilloto.

Figura 7. Fotograma de registro em vídeo do ensaio de concreta1 (2019).
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das condições impostas pelo contexto, ganha um caráter de estratégia de 
sobrevivência. Diante da perspectiva de aguardar ou contar com o surgi-
mento de situações exógenas para a criação e a apresentação de peças e 
projetos – como concursos, festivais, chamadas etc. –, a colaboração artís-
tica e as iniciativas coletivas surgem como uma possibilidade de buscar 
contextos que, com todos os desafios concretamente dados, possibilitem a 
inserção dessas propostas artísticas no cenário sociocultural que lhes deu 
origem. Se, por um lado, isso não resolva problemas concretos e estru-
turais relacionados à sua realização (incluindo a viabilização financeira 
e material de espetáculos, por exemplo), por outro, aproxima-se de uma 
solução quanto à inserção de práticas experimentais de criação nos pano-
ramas culturais de nossas cidades e instituições.

Rodolfo Caesar (2016) discorre sobre como, no cenário europeu e esta-
dunidense, foi necessário à música eletroacústica fagocitar um pequeno 
espaço dentro do já reduzido campo da música de concerto contempo-
rânea, buscando, assim, garantir sua possibilidade de sobrevivência. No 
cenário brasileiro, onde o espaço da música de concerto é historicamente 
menor, associações e parcerias entre os diversos sujeitos do fazer artís-
tico voltado à música e às artes sonoras se mostram determinantes para 
garantir, ao menos, a execução de peças e a efetiva realização de projetos. 
Todavia, não há que se pensar essa estratégica como fator reducionista. 
Ao contrário, como já mencionado, como aspecto responsável por novas 
práticas e novas ideias, como elemento que introduz novas possibilidades 
a partir da experiência de atuação de artistas em diversos campos.

Particularmente no contexto educacional em que são formados estu-
dantes de composição e instrumentistas interessados em processos cria-
tivos colaborativos, tais reflexões deveriam nos levar a considerar sobre 
quais perspectivas temos apresentado a estudantes, a despeito das inúme-
ras incertezas delineadas por um cenário de paulatina desconstrução e 
asfixia de nossas instituições culturais e educacionais. Enquanto a crítica 
ao colonialismo epistêmico vêm ganhado incrível força e repercussão em 
campos consideravelmente conservadores do campo acadêmico musical 
graças a iniciativa louvável de acadêmicos como Kofi Agawu (2016) e 
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Philip Ewell (2020), é de se perguntar porque em um país com tantas 
questões históricas relacionadas a essa temática, áreas como a composi-
ção e a criação musical, mesmo quando conectadas a práticas pioneiras 
de experimentação artística com novas tecnologias, ainda estão consi-
deravelmente acomodadas em modelos exógenos à realidade cultural e 
educacional que se nos apresenta, seja quanto a modos de produção e 
circulação artística, seja quanto às abordagens relacionadas a ensino/
aprendizagem dessas ferramentas.

O trabalho de pesquisa, ensino e extensão do grupo Imaginários 
Sonoros não pretende, evidentemente, resolver questões que ultrapassam, 
em muito, sua zona de alcance. Por outro lado, ele é movido pela utopia de 
que uma tal reconfiguração de nossas práticas deve refletir-se em iniciativas 
concretas: em especial, aquelas que conjugam ensino e criação.
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Cadernos sonoros: música telemática, 
colaboração e intertextualidade
Cássia Carrascoza Bomfim1

RESUMO: Cadernos sonoros é um projeto de criação de música de câmara telemática 
e colaborações artísticas, desenvolvido no período de distanciamento social causado 
pela pandemia da covid-19. Este artigo descreve o processo criativo do projeto, que 
envolve a participação de vários artistas, incluindo os trabalhos preliminares, relações 
interdisciplinares e atividades colaborativas. Discutimos aspectos da performance mu-
sical em ambiente virtual, como corporeidade e relações musicais intermediadas por 
aparelhos. A intertextualidade e a paisagem sonora são elementos fundamentais na 
concepção artística do projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Música de câmara. Música telemática. Colaboração artística. Inter-
textualidade. Corporeidade.

ABSTRACT: Cadernos sonoros (Sound notebooks) is a project for the creation of telem-
atic chamber music and artistic collaborations, developed during the period of social 
isolation caused by the pandemic covid-19. This article describes the creative process 
of the project, which involves the participation of several artists, including preliminary 
works, interdisciplinary relationships and collaborative activities. We discussed aspects 
of musical performance in a virtual environment, such as corporeality and musical 
relations mediated by apparatuses. Intertextuality and soundscape are fundamental el-
ements of the artistic project design..

KEY-WORDS: Chamber music. Telematic music. Artistic collaboration. Intertextuality. 
Embodiment.

C adernos sonoros2 é um projeto do duo de flauta e piano que iniciei 
com a pianista Lidia Bazarian no começo do distanciamento social 

da pandemia covid-19. Baseado em improvisação remota em tempo 
real, conta com a colaboração de compositores, artistas audiovisuais, 
bailarinos e poetas de diferentes vertentes. Com o cancelamento dos 
recitais programados para 2020 − e sem previsão da duração do isola-
1 Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão Preto (usp).
2 Canal do projeto no YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCFD3lpHXpiCF1rq_8wuyicA

doi: https://doi.org/10.47146/rbm.v33i2.38976

Recebido em 19 de outubro de 2020, aprovado em 26 de janeiro de 2021.
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mento, começamos a pensar em uma maneira de fazer música e tocar 
remotamente. Definimos que o trabalho seria sobre improvisação, uma 
vez que desde o início da utilização de plataformas de vídeo-chamada, 
sabíamos ser impossível interpretar obras convencionais do repertório 
tradicional para flauta e piano, já que a latência das plataformas digi-
tais dificulta e mesmo impede a sincronia necessária para a execução 
musical.

Elaboramos então o projeto Cadernos sonoros, pensando em fazer 
um registro sonoro desse período em que nos vimos sem possibilidades 
de convivência, execução de ensaios e concertos, enfim, exercer nossa 
arte nos palcos. Período também de incerteza e fragilidade emocional. 
Lançamos a hipótese de que seria possível fazer música de câmara num 
ambiente telemático, com aparelhos de comunicação de uso doméstico, 
telefones celulares e computadores pessoais. A pergunta seguinte passou 
a ser: uma vez em curso a produção musical, quais os parâmetros da 
corporeidade na performance da música de câmara presencial que se 
alteram no ambiente telemático?

Idealizamos o projeto com encontros virtuais constante e periodica-
mente, trabalhando sobre improvisação livre. A metodologia utilizada 
neste projeto foi inspirada da teoria e prática da Escuta Profunda (Deep 
Listening) de Pauline Oliveros (2005). As principais características desse 
método são a integração de composição, improvisação e eletroacústica, 
além da incorporação dos sons do meio ambiente na performance musi-
cal. O ponto de partida do duo foi realizar gravações de improvisações 
telemáticas de aproximadamente dois minutos de duração. Em seguida, 
selecionamos e fornecemos para compositores dedicados à música 
eletroacústica alguns improvisos para a escolha e processamento sonoro. 
Como última etapa, contamos com a colaboração de artistas visuais, 
para a criação de dois vídeos sobre cada improviso, o primeiro sobre o 
improviso do duo e o segundo sobre o mesmo improviso processado pelo 
compositor colaborador. Até o presente momento foram produzidos os 
seguintes trabalhos:
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Desde o início do projeto, entendemos que o espaço virtual passou a ser 
um lugar de convivência artística, poética e musical (Machado, 2002), 
ou seja, espaço de trocas, fala e escuta. Fomos nos acostumando com a 
possibilidade de existência na rede e começamos a buscar identidade artís-
tica para a nossa produção. Procuramos também subsídios teóricos para 
orientar a nossa prática. As relações através da internet, como afirma 
Silva, criam laços de comunicação e habitação na rede:

[...] percebi que ao habitar e se comunicar através da internet, são geradas redes 
de fluxos que consistem em entidades interligadas. Pode-se considerar que a 
noção de trabalho em rede tem se transformado na noção de estar na rede. Isso 
significa presenciar as entidades envolvidas como sendo constituintes da própria 
rede. Em (Schroeder et al., 2007) constata-se que a rede é um lugar, um lugar 
para estar, um locus de habitação (Silva, 2012, p. 299).

A prática musical virtual vem sendo pesquisada há mais de duas déca-
das, por exemplo, por autores como Chagas (2008), Schroeder (em Silva, 
2012). Os estudos apontam para uma ocupação da rede visando a criação 
de relacionamentos musicais remotos. O entendimento adquirido nesse 
campo é fundamental para indicar caminhos de inclusão dos aspectos 
sutis que controlam a interação musical. No entanto, com a imposição do 
isolamento em nível social, que transformou a rede no espaço primário de 
convivência, tornou-se necessário refletir sobre as novas formas de intera-
ção e criatividade artística. Por exemplo, como compartilhar nossos esta-

Improvisos
Duo Carrascoza-Bazarian Artista audiovisual Processamento sonoro

Compositor

Micropoema 5 − pt. 1 Deni Guimarães

Micropoema 5 − pt. 11 Deni Guimarães Danilo Rossetti

Instante − pt. 1 Daniel Perseguim

Instante − pt. 11 Daniel Perseguim Itamar Vidal

Tristesse − pt. 1
Ligia Teixeira,
Francisco Benvenuto 

Tristesse − pt. 11
Ligia Teixeira,
Francisco Benvenuto

Maurício Dottori

Tabela 1. Lista de trabalhos executados, artistas audiovisuais e compositores.
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dos de ânimo, angústias, impressões dos acontecimentos exteriores, visão 
política do país, e posição feminina no contexto profissional da música 
erudita? Enfim, foi nesse ambiente de intenso convívio virtual e questio-
namentos diversos que desenvolvemos o projeto dos Cadernos sonoros.

A paisagem sonora, corporalidade e a música de câmara

Entendemos que seria fundamental a inserção da paisagem sonora nas 
gravações. Como elemento de registro do cotidiano, da natureza à nossa 
volta, dos ruídos urbanos e também das manifestações políticas que eram 
diárias, no início do isolamento com os panelaços que ocorriam regular-
mente às 20 horas. Em São Paulo, as ruas ficavam desertas e havia grande 
alteração nos sons urbanos, carros e máquinas. Impôs-se um tipo de silên-
cio de tal modo que os eventuais ruídos da metrópole paulistana passa-
ram a ter uma presença mais definida e acentuada. Esses sons aleatórios 
foram incorporados nos registros e influenciam a narrativa das criações e 
gravações dos Cadernos sonoros. O compositor e musicólogo canadense 
Murray Schafer cunhou o termo paisagem sonora:

A paisagem sonora é qualquer campo de estudo acústico. Podemos referir-nos 
a uma composição musical, a um programa de rádio ou mesmo a um ambiente 
acústico como paisagens sonoras. Podemos isolar um ambiente acústico como 
um campo de estudo, do mesmo modo que podemos estudar as características 
de uma determinada paisagem (Schafer, 2011, p. 23).

Na música de câmara, a menor unidade de cooperação é o duo. É nessa 
formação que se estabelece, portanto, o sentido do trabalho conjunto e 
da colaboração. Nessa formação desenvolvemos uma relação musical 
mais próxima, mais emaranhada, onde as propostas musicais se retroa-
limentam simultaneamente, como em diálogos. No duo, as margens de 
flexibilidade de tempo são amplas e, uma vez compreendidos e ensaiados 
os sentidos de frases musicais, a compreensão mútua do gestual corpó-
reo oferece liberdade em parâmetros de performance, como possibilida-
des de mudanças de andamento, respirações, retomadas − enfim, abre-se 
o espaço para uma interação musical intensa e complexa. De acordo com 
conceito proposto por Oliveros (2005), o método de Escuta Profunda é 
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uma prática que requer, ao mesmo tempo, um foco na concentração, habi-
lidade musical e fortes habilidades de improvisação. Além disso, a impro-
visação livre explora as caraterísticas individuais de cada ambiente. Do 
ponto de vista da comunicação, pode-se comparar a improvisação livre, se 
praticada em conjunto, à prática música de câmara, na medida em a expe-
riência improvisatória se realiza com os mesmos parâmetros de comuni-
cabilidade da música de câmara presencial ou virtual.

Na música de câmara presencial, cria-se um vocabulário comum de 
gestos físicos, que são incorporados à performance musical e que têm 
funções muitas vezes objetivas de sincronização, condução de andamen-
tos, fraseados, cortes sonoros, retomadas etc. Os gestuais corpóreos, que 
muitas vezes emergem subjetivamente somente no momento da perfor-
mance, vão estabelecendo um padrão de confiança afetiva entre os pares. 
Pode-se afirmar que, com cada formação diferente de músicos, construí-
mos uma relação dialógica própria baseada nas escolhas estéticas, na 
sonoridade comum, e também na corporalidade, ou seja nas personali-
dades artísticas que determinam o discurso musical.

Tocar um instrumento musical implica em exercer a corporalidade 
em diferentes níveis, desde o domínio do corpo para transformar energia 
humana em energia sonora, a escuta ativa para trabalhar com o ambiente 
acústico, as correções contínuas, seja na qualidade de som, na afinação 
ou nas eventuais falhas de emissão, que são processadas quase que de 
maneira intuitiva em espaços de tempo mínimo, e que garantem a ilusão 
da perfeição. É com o corpo que se estabelece o gestual de comunicação 
entre os pares. Como salientou Chagas:

[d]o ponto de vista da produção sonora, a música de câmara é uma interação 
entre corpos, vozes e instrumentos musicais. Há uma relação direta entre os 
corpos e os instrumentos (ou vozes) que produzem os sons, na medida em que a 
ressonância dos instrumentos é transmitida aos corpos (no caso da voz a trans-
missão é interna ao corpo) e a atividade corporal dos músicos controla a evolu-
ção das diferentes sonoridades que determinam o fluxo musical. Há, portanto, 
um feedback direto e analógico entre o corpo e o som (Chagas, 2008, p. 35).

No nosso projeto, preservamos o contato visual como elemento de inte-
gração musical. Embora não tenha o mesmo papel na composição gestual 



dossiê ›processos criativos em performance musical colaborativa‹

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

660

da performance presencial, o olhar do outro tem um papel significativo 
na comunicação e interação afetiva na prática musical. Ainda que vários 
músicos atuantes na música telemática pratiquem a música acusmática, 
a partir da nossa vivência de décadas tocando juntas, entendemos que o 
jogo habitual do olhar sobre o corpo do outro é fundamental na perfor-
mance musical.

Na música de câmara realizada presencialmente, o espaço comparti-
lhado emerge da corporeidade do jogo entre os músicos. Trata-se de uma 
relação quase tátil, onde os movimentos e as vibrações são percebidos 
mutuamente, incluindo a antecipação física dos gestos musicais e a respi-
ração que conduz os gestos. Merleau-Ponty afirma que a compreensão 
entre corpos precede a definição e elaboração intelectual.

É por meu corpo que compreendo o outro, assim como é por meu corpo que 
percebo “coisas”. Assim “compreendido”, o sentido de gesto não está atrás dele, 
ele se confunde com a estrutura do mundo que o gesto desenha e que por minha 
conta eu retomo, ele se expõe no próprio gesto (Merleau-Ponty, 2018, p. 253).

A impossibilidade de compartilhamento de espaço sonoro leva a ação 
musical a concentrar-se no plano do imaginário. A antecipação imaginá-
ria do som e a projeção futura das sonoridades pretendidas, que é parte 
da realização musical em qualquer situação acústica presencial, torna-se 
ainda mais intensa em ambiente virtual (Levy, 1996).

A música de câmara telemática

A música telemática é definida como “a música tocada ao vivo e simul-
taneamente em uma localização geográfica via Internet” (Oliveros et al., 
2009). Segundo Lemmon (2019), para que a música seja considerada 
como telemática são necessários dois parâmetros fundamentais: que os 
músicos não compartilhem a mesma localização e que se apresentem 
juntos por meio de telecomunicações e redes eletrônicas.

Na música de câmara tradicional, o olhar pode retroalimentar as 
pessoas afetivamente, pode intensificar gestos afetivos. Na virtualidade 
não temos a conexão do olhar, ou, perdemos a certeza do olhar do outro. 
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O aparelho3 não é próprio para essas sutilezas. A natureza programá-
tica do aparelho cria um espaço cibernético e audiovisual, como afirmou 
Chagas:

[a] prática musical telemática é organizada como um diálogo cibernético entre 
“músicos” e “memórias inteligentes” que são, ao mesmo tempo, transmissores 
e receptores de informação. O objetivo deste diálogo é sintetizar novas infor-
mações. Ao contrário da música de câmara tradicional, estruturada como uma 
sucessão de eventos lineares, o diálogo ocorre em diferentes tempos e espaços. 
Todos os “músicos” “improvisam” simultaneamente de acordo com regras es-
pecíficas (consenso), que são continuamente alteradas (Chagas, 2008, p. 38-39).

Na prática remota da música de câmara a descorporificação é parte da 
realidade virtual. Chagas argumenta que “no modelo neural da socie-
dade telemática é evidente a influência do pensamento cibernético, que 
concebe a informação como uma mídia desmaterializada, desprovida de 
corpo” (2008, p. 32). São muitas implicações nessa relação para a ativi-
dade musical, que quando realizada de forma presencial é fundamentada 
nas relações corpóreas dos instrumentistas entre si, e também nas rela-
ções da presença física do público. Na música telemática, a performance 
do instrumentista se preserva de maneira idêntica, é com o corpo que 
o músico transforma energia humana em energia sonora. No entanto, 
a relação entre pares da música de câmara passa a ser codificada. A 
imagem projetada pelo aparato tecnológico nas plataformas de vídeo-
-chamadas reproduz a imagem técnica dos músicos, e é com essa imagem 
desprovida de corpo que os corpos dos instrumentistas interagem. Esta-
belecem-se assim relações musicais diretamente relacionadas à imagina-
ção (Whalley, 2014).

O discurso sonoro se desenvolve em planos temporais distintos: o 
plano da antecipação imaginária, da emissão sonora e de sua propaga-
ção. Na música telemática, a propagação se desenvolve no desconhecido 
3 O conceito de aparelho foi definido, entre outros, por Flusser e Agamben. Como 

explica Chagas (2019), é preciso diferenciar o aparelho técnico, como as máquinas 
que produzem sons e imagens, de uma concepção expandida de aparelho que diz 
respeito às estruturas de comunicação e aos processos de subjetivação da sociedade 
contemporânea. Sobre o conceito expandido de aparelho, ver Chagas (2019, p. 13).
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e o som passa pela conversão eletrônica. Com as ferramentas que adota-
mos, o som é processado e com as inconstâncias da rede, a compressão 
e a baixa qualidade das ferramentas de difusão e gravação, o som resul-
tante se torna imprevisível. Essa é uma das características do processo dos 
Cadernos sonoros.

Na improvisação livre, pode-se pré-estabelecer ideias para definir o 
material sonoro a ser empregado. Por exemplo, o uso de técnicas estendi-
das, glissandos, sons longos ou curtos, padrões rítmicos, alargamento de 
células, diálogos alternados, texturas, e muitos outros parâmetros sono-
ros e musicais. Como afirma Flusser,

[o]s músicos de câmera que improvisam se perdem em jogo de sua própria inven-
ção e, ao fazê-lo, se perdem uns nos outros. São eles simultaneamente emissores 
e receptores, individual e coletivamente, da mensagem que elaboram. Essa men-
sagem não tem substrato, não é “obra”, por isso ninguém pode querer possuí-la 
(Flusser, 2008, p. 195).

Na música de câmara convencional se estabelece uma relação dialógica 
direta, que envolve a visão, as qualidades do espaço acústico, os gestos 
físicos ensaiados, os olhares trocados no decorrer da performance que 
firmam pactos mudos de emoção, reações à própria música que se toca 
e se escuta simultaneamente. O intérprete é gerador de sons enquanto 
os escuta simultaneamente e essa dupla função não faz com que uma 
anule a outra. Como num diálogo o estímulo sonoro de um indivíduo 
pode alimentar o desejo de projeção de som nos integrantes do grupo. 
Na música telemática, com a impossibilidade do compartilhamento do 
espaço acústico, as relações de interação sonora se estabelecem por vias 
ainda a serem definidas. As relações se modificam, mas acredito a prática 
da música telemática ainda tem muita coisa em comum com a música de 
câmera tradicional. Assim, a proposta de Cadernos Sonoros é trabalhar 
sobre uma parceria musical criativa não hierárquica, onde o diálogo é 
uma condição básica do processo de trabalho. As escolhas estéticas, toma-
das de decisão, gosto, expressão e autorreflexão construtiva são desafios 
para a construção desse espaço criativo.
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Trabalhos preliminares

A transição da minha atividade exclusivamente de performance para o 
desenvolvimento de processos criativos é um processo que amadureceu 
ao longo dos últimos anos. Os trabalhos realizados anteriormente foram 
guiados pelo conceito de intertextualidade, cuja origem localiza-se no 
campo literário, a partir de autores como Bakhtin e Kristeva (Alfaro, 
1996). Na musicologia, a intertextualidade foi abordada, entre outros, 
por Kramer (2001). Nossa abordagem da intertextualidade emerge da 
pesquisa sobre a inserção de narrativas audiovisuais como componentes 
estruturais na interpretação instrumental, o uso de textos como impulso 
para o fluxo criativo, a colaboração com outros artistas e a ruptura de 
rituais no âmbito da performance tradicional, que são aspectos reverbe-
rantes nos processos criativos de Cadernos Sonoros. O relato sobre os 
trabalhos preliminares pretende demonstrar a realização dos mesmos e 
se desdobram na proposta atual.

Em 2017, lancei o cd Tempo transversal–Flauta expandida,4 para 
flauta solo, dedicado à música contemporânea brasileira. As obras inse-
ridas no cd foram compostas para flauta, flauta baixo solo ou mistas com 
eletrônica. Para o espetáculo de lançamento desse álbum desenvolvi em 
colaboração com o compositor e artista visual Felipe Merker Castellani 
um conceito para a integração da arte multimídia no espetáculo de flauta 
e eletrônica em tempo real. Nesse espetáculo, além de obras do repertó-
rio do cd, fizemos uma improvisação livre com a flauta e com um patch 
do software Max/msp feito por Castellani. Esse projeto foi executado de 
maneira colaborativa com os compositores, através de uma pesquisa 
sobre a proposta de cada composição. Buscamos diferentes possibilida-
des sonoras e gestos musicais que compreendem as técnicas estendidas e 
novo vocabulário sonoro a partir da amplificação.

No cenário da arte contemporânea com a disseminação cada vez maior 
de trabalhos audiovisuais imersivos, iniciei a pesquisa para realizar a 
música amplificada e eletroacústica mista, e de que maneira eu poderia 

4 https://open.spotify.com/album/0ldDp6pLSJcNIorvwYnPq9



dossiê ›processos criativos em performance musical colaborativa‹

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

664 sair da posição tradicional do teatro italiano para estabelecer uma relação 
dialógica da espacialização do som com o espaço físico na performance. 
Comecei a perceber que seria importante refletir sobre os aspectos que 
estabelecem as narrativas da performance ao vivo, a imaginar o concerto 
como espetáculo. A constituição de repertório de recitais por tradição 
não é necessariamente fundamentada em processos narrativos objetivos. 
A construção do repertório de um recital, a escolha das obras, a ordem de 
apresentação e suas implicações na narrativa do espetáculo são assuntos 
pouco estudados e nos dias atuais talvez nem façam mais sentido. Parece-
-me inevitável como intérprete ter o anseio de me dirigir à interação audio-
visual imersiva: trabalhar sobre a relação dialógica entre a imagem e o som 
uma vez que o cinema é a arte central na sociedade contemporânea.

Para a construção do espetáculo audiovisual Tempo transversal–Flauta 
expandida foram estabelecidas com Castellani inúmeras considerações 
para empreender uma narrativa visual que integrasse uma relação dialó-
gica, sem transformar a música em trilha sonora. Trabalhamos com as 
obras e recursos de iluminação, vídeo e processamento sonoro para cons-

Figura 1. Tempo transversal–Flauta expandida.
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truir interlúdios que mantivessem o espetáculo contínuo, sem interrup-
ções entre as obras e sem pontuar o que se tratava de improvisação. 
A necessidade de entendimento dos processos criativos, dos processos 
comunicativos, da improvisação como forma de composição musical, e 
das relações intermidiáticas passaram a nortear a minha atividade artís-
tica a partir desse trabalho (figura 1). Em 2019, retomamos o conceito do 
espetáculo e nos apresentamos no nime 20195 com uma proposta cênica 
semelhante (figura 2):

A partir da utilização de tal dispositivo cenográfico são evidenciadas as inter-re-
lações entre a série de elementos heterogêneos que compõe a performance pro-
posta, o discurso instrumental e eletroacústico; a presença física da flautista e 
suas imagens ampliadas, fragmentadas e projetadas no espaço cênico; os espaços 
sonoros criados em cada uma das peças e o próprio espaço físico no qual ocorre 
performance. Forma-se assim uma rede em que cada elemento interage com os 
demais, produzindo uma performance que se desdobra incessantemente em outras 
configurações espaço-temporais (Bomfim & Castelani, 2019, p. 143-144).6

5 https://www.ufrgs.br/nime2019/
6 “The use of these devices is highlighted by the relationships between many 

Figura 2. Tempo transversal–Flauta expandida: nime 2019.
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Para esse concerto elaboramos em parceria com o compositor Danilo 
Rossetti duas composições colaborativas de aproximadamente 2’30” 
cada: Sobre a permeabilidade – (1) Vazio, (2) Denso (2019) para flauta e 
eletrônica em suporte fixo. Iniciamos nosso processo criativo gravando 
amostras de sons de flauta baixo com técnicas expandidas, em seguida 
sobre o processamento desses sons, o compositor elaborou as duas peças. 
Pré-estabelecemos juntos um vocabulário de sons para ser empregado 
nas improvisações. Trabalhamos sobre o conto La Busca de Averroes 
de Jorge Luis Borges e selecionamos duas frases para serem sussurradas 
dentro da flauta baixo: Tahafut – ul –Tahafut (“destruição da destrui-
ção”) e Tahut – ul – Falasifa (“destruição dos filósofos”). A escolha 
se deu pela ressonância dessas palavras sussurradas dentro da flauta. 
Decidimos intercalar a performance das peças com a performance de 
Khrowa – Myalwa (2016) (Samsara, os infernos) para flauta baixo e 
sons eletrônicos, de Mikhail Malt. A performance das três obras foi 
realizada sem interrupções, como uma peça única.

Em 2020, desenvolvemos um novo projeto baseado em intertextua-
lidade, que elaboramos para Linhas do tempo, espetáculo audiovisual 
para flauta solo, eletrônica e vídeo. Trabalhamos coletivamente sobre a 
composição de 3 Interlúdios a partir de palavras (2020) para flauta, voz e 
eletrônica ao vivo (Cássia Carrascoza, Danilo Rossetti e Sophia Chablau). 
O espetáculo previsto para estrear no sesc Pompéia no dia 22 de março 
de 2020, foi cancelado junto com toda programação do sesc-sp no dia 
18 de março de 2020, em função do início do isolamento da pandemia 
covid-19.

Em 2019, iniciei em colaboração com o compositor Paulo C. Chagas o 
projeto Biofonia absurda, arte e tecnologia com ênfase na criação de arte 

heterogeneous elements that compose the performance: the instrumental and elec-
troacoustic discourse; the physical presence of the flutist and his enlarged images, 
fragmented and projected on the stage area; sound spaces created by each one of the 
pieces and the physical space in which the performance takes place. The network, in 
which each of these elements interact with the other, forms a performance that un-
folds continuously different space-time settings” (tradução da autora).
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Figura 3. Biofonia Absurda, Paulo C. Chagas e Cássia Carrascoza.

audiovisual imersiva, em interação com ambientes sonoros ecológicos 
e urbanos e com situações performáticas não convencionais. O projeto 
explora as novas tecnologias audiovisuais – captação de imagem com 
câmera 360 graus e captação de som com microfone ambissônico – para 
criar uma obra de vídeo-arte imersiva (figura 3).

Em janeiro de 2020, Paulo C. Chagas e eu fizemos uma gravação no 
deserto do Mojave na Califónia, com um microfone ambissônico7 e uma 
câmera 360 graus. A câmera foi posicionada em um pedestal alto junto 
ao pedestal do microfone próximo à altura do meu rosto. Pré-estabelece-
mos alguns parâmetros para trabalhar a improvisação livre, sons longos 
e técnicas expandidas nas flautas em dó e na flauta baixo. Elementos 
imprevisíveis foram determinantes na improvisação da performance: a 

7 A ambissonia é um formato de som surround, que codifica o sonoro de acordo com 
uma representação tridimensional esférica: além do plano horizontal, ela capta as 
fontes de som acima, abaixo, na frente e atrás do ouvinte. A gravação ambisônica 
pode ser descodificada para uma escuta em diferentes configurações, incluindo siste-
mas multicanais de autofalantes, estéreo binaural com fones de ouvido, e o estéreo 
convencional com dois alto-falantes (Fellgett, 1975).
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areia pedregosa, de textura granulada na qual o caminhar gerou toda uma 
espécie de sons percussivos, o vento constante e forte que interferiu na 
emissão do som da flauta e a ressonância de determinadas notas que me 
despertaram para a percepção sonora do ambiente. Além disso, houve a 
interferência de sons de aviões e carros passando ao longe, alguns pássa-
ros, e o som do vento, que variava a intensidade constantemente. Funda-
mentados nas características técnicas do microfone, chegamos com a ideia 
de registrar o som a partir de diferentes posições, buscando explorar ao 
máximo as potencialidades da gravação ambissônica.

Caminhei ao redor do microfone, tracei percursos circulares, alterei 
também minha distância em relação ao microfone partindo de pontos 
simétricos e, no entanto, não havia como prever qual seria o resultado 
audiovisual dessas ações. Aqui cabe a metáfora de Flusser sobre máquina 
fotográfica, expressando a relação entre homem e máquina: as configura-
ções do aparelho determinam as possibilidades de resultado da fotogra-
fia, evidenciando que a fotografia que é tirada pelo fotógrafo é a que está 
dentro das possibilidades técnicas da máquina fotográfica.

[...] o fotógrafo crê que está escolhendo livremente. Na realidade, porém, o fo-
tógrafo somente pode fotografar o fotografável, isto é, o que está inscrito no 
aparelho. E para que seja fotografável, deve ser transcodificado em cena. O 
fotógrafo não pode fotografar processos. Da mesma maneira que o aparelho 
programa o fotógrafo para transcodificar tudo em cena, para magicizar tudo 
(Flusser, 1985, p. 28).

Essa descrição sobre a realidade forjada pelo aparelho fica evidente no 
uso da câmera 360 graus e do microfone ambissônico utilizados para 
a gravação de Mojave. Assim como o aparelho programa o fotógrafo, 
as possibilidades retratadas nessa arte audiovisual foram impostas pela 
transcodificação desses aparelhos, portanto, os resultados eram impre-
visíveis. As relações que tentamos estabelecer com as máquinas já eram 
impostas, a princípio, pelas qualidades específicas destas. O artista audio-
visual trabalha sobre o material já processado pelos aparelhos.

Mojave (2020) é uma obra audiovisual que articula vários elementos, 
a paisagem do deserto, a performance no deserto, a composição do vídeo 
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imagens e música sincronizadas, a trilha sonora com a presença de duas 
vozes: flauta e flauta baixo, a composição para flauta solo, a música 
eletrônica e a performance ao vivo que é também um elemento complexo 
envolvendo o espaço, corpo e gestualidade (Figura 4). A partitura da 
flauta foi composta posteriormente, sobre a trilha sonora do vídeo. Por 
E-mail o compositor afirma:

São dois universos paralelos que estabelecem um diálogo contínuo, como se fos-
sem vozes de um moteto polifônico. Ou seja, trata-se de uma extensão do con-
ceito de polifonia ao universo audiovisual, que eu chamo de “intermídia”. Essa 
questão é o que eu tenho elaborado nos meus escritos há 20 anos. Assim como 
toda polifonia, a sincronização dos elementos é fundamental para se entender a 
interconexão entre os elementos (Chagas, 2020).

Cadernos sonoros: o processo criativo

Iniciamos uma rotina de encontros remotos para tocar juntas, registrando 
a paisagem sonora que chega dentro de nossas casas e nos aproxima-
mos. Estabelecemos uma relação dialógica com o nosso ambiente sonoro 

Figura 4. Mojave (2020)
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íntimo assim revelado – já que se trata principalmente de gestos, e nos 
propusemos a criar improvisos com a duração de aproximadamente dois 
minutos. No âmbito desse projeto, que se mantém ainda ativo, desenvol-
vemos colaborações com compositores, artistas-pesquisadores de vários 
estados do Brasil, incluindo professores de diversas universidades brasilei-
ras: Dr. Danilo Rossetti da Universidade Federal do Mato Grosso, Itamar 
Vidal, doutorando da Universidade Estadual de Campinas, Dr. Silvio 
Ferraz da Universidade de São Paulo, Dr. Maurício Dottori da Universi-
dade Federal do Paraná, Dr. Guilherme Bertissolo da Universidade Fede-
ral da Bahia e Universidade da Califórnia (Riverside), Dr. Acácio Piedade 
da Universidade do Estado de Santa Catarina.

Dentre os artistas áudio visuais, performers e poetas que colaboram 
conosco estão: Lia Sfoggia, artista independente de movimento e imagem, 
Dra. na Linha de Pesquisa Cultura e Arte do Programa Multidisciplinar 
de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, pela Universidade Federal 
da Bahia, Deni Guimarães, artista audiovisual, montadora e colorista, 
professora de edição de vídeo no senac-sp, Daniel Perseguim, artista 
audiovisual, educador, mestre em artes pelo Programa em Pós-Gradua-
ção Interunidades em Estética e História da Artes da usp, Ligia Teixeira e 
Francisco Benvenuto, ambos artistas e cineastas, mestrandos em Cinema e 
artes do Vídeo na Faculdade de Artes do Paraná da Universidade Estadual 
do Paraná. Percebemos aqui diferentes camadas de interação e condições 
técnicas que são decisivas na qualidade das composições musicais. Temos 
utilizado alguns procedimentos de processamento sonoro, por exemplo 
filtrar os sons originais, ampliar os sons externos projetados, como em 
Micropoema 5, e sobrepor sonoridades promovendo um tecido sonoro 
contínuo, como no panelaço.

As ferramentas tecnológicas disponíveis determinam a estética das 
sonoridades de Cadernos Sonoros, uma vez que em cada nível de intera-
ção com o aparelho as funções específicas dos aparelhos transportam o 
som para realidades próprias, definidas pelas possibilidades dos apare-
lhos. Os níveis de interação são: a captação do som da flauta, a difusão 
do som da flauta via plataforma Zoom e a gravação do som da flauta 
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somado à captação do som do piano e suas ressonâncias. Além disso, as 
distorções sonoras que são próprias das inconstâncias da rede são deter-
minantes para resultado sonoro final. A decisão de inserir nas gravações 
as paisagens sonoras também confere ao resultado musical a permeabi-
lidade da realidade e seus movimentos aleatórios. A resultante de todas 
essas variáveis é um produto entalhado sobre a precariedade, uma música 
que dialoga com o tempo do isolamento, o despreparo social e individual 
e as limitações de uma existência instável.

Se, por um lado, a produção sonora é cunhada sobre inúmeras ações 
aleatórias, na fase do processamento sonoro, os compositores trabalham 
com as mesmas ferramentas e relações homem/máquina que caracterizam 
a música eletroacústica. Os processamentos são realizados com aparelhos 
que são determinados para espelhar realidades específicas e onde as esco-
lhas de cada compositor não está sujeita aos imprevistos da geração do 
som. No entanto, o som final está condicionado às possibilidades técni-
cas dos aparelhos utilizados para realizar os processamentos sonoros. Os 
improvisos foram gravados remotamente. Usamos a plataforma Zoom 
para nos vermos e para fazer o som da flauta chegar na casa da Lidia. A 
gravação é realizada por um aplicativo de microfone no telefone celular, 
ou seja, é o resultado da captação do som do piano, sua reverberação e o 
som da flauta na difusão das caixas de som conectadas ao computador. 
Começamos gravando vídeos no telefone celular, enquanto fazíamos a 
vídeo-chamada pela plataforma Zoom. Entendemos que a gravação da 
imagem da nossa performance corpórea não seria integrante do produto 
do projeto e conseguimos aprimorar a captação do som com a utilização 
do aplicativo Auphonic Edit – editor de áudio para sistemas Android – e 
Auphonic Recorder – para ios.

Durante um bom tempo gravamos nos dois endereços – no computa-
dor da Lidia e no meu, com a ideia de que os registros fossem discrepantes 
e ao mesmo tempo complementares. Durante a experiência, experimentei 
gravar a minha parte no software Audacity. Com o tempo, fomos perce-
bendo que as versões das gravações no meu endereço não eram interes-
santes para o projeto, uma vez que o piano captado no meu espaço sonoro 
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é distorcido e sem a ressonância. Passei a não gravar. Ficamos somente 
com as versões gravadas na Rua Havaí (casa de Lidia), nas quais a resso-
nância do piano contribui para mesclar as sonoridades. Todos os proces-
samentos sonoros e vídeos foram realizados a posteriori da improvisação 
instrumental. Na prática musical telemática sem o compartilhamento do 
espaço a latência do tempo entre as partes deixa ambíguo o conceito de 
tempo real.

Introdução ao micropoema

Desde o início do projeto delimitamos o tempo máximo das improvi-
sações para dois minutos e ambas controlamos o tempo com cronôme-
tros. No início, ouvíamos diariamente os panelaços contrários ao governo 
de Jair Bolsonaro e fizemos gravações no horário dos protestos, com a 
presença aleatória de cantos de pássaros, motocicletas, carros, buzinas, e 
ruídos em geral. Dentro do conceito de registro da nossa realidade sonora 
durante o período do isolamento, abrimos as janelas das duas casas para 
inserir as paisagens sonoras de nossas realidades. Uma vez que deixei de 
gravar, a paisagem sonora que se ouve nas gravações é sempre a da rua 
Havaí. Adotamos em muitas seções de gravação a leitura de poemas como 
fonte e motivação emocional, sendo assim disparadores de um contexto 
subjetivo comum. Essa é uma prática usual entre músicos para o impul-
sionamento de ações criativas: 

A informação documental que a investigação artística em música costuma uti-
lizar não se limita a partituras (impressas ou manuscritas), trabalhos musicoló-
gicos ou teóricos, críticas, resenhas ou outros tipos de relatos. Frequentemente, 
são empregados materiais literários ou de outras artes, seja para constituir estru-
turas para a interpretação de uma obra, seja para encorajar a resolução de um 
certo problema criativo. Com isso, são articuladas redes intertextuais altamente 
produtivas para gerar sentido e acender a criação (López Cano & San Cristóbal, 
2014, p. 89).8

8 “La información documental a la que suele recurrir la investigación artística en mú-
sica no se limita a partituras (impresas o manuscritas), trabajos musicológicos o teó-
ricos, críticas, reseñas u otro tipo de testimonios. Con mucha frecuencia se emplean 
materiales literarios o de otras artes, ya sea para construir marcos de interpretación 
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O conceito de intertextualidade, foi cunhado por Julia Kristeva, na 
década de 1960, para a literatura. No entanto, este conceito tem sido 
expandido e modificado para redefinir os limites de conexão entre as 
artes e também para as relações da comunicação no ambiente tecnoló-
gico. Dias, propõe o conceito interdiscursividade para ampliar a ideia 
de intertextualidade no contexto de diferentes discursos, em diferentes 
linguagens:

Músicas que dialogam com imagens, vídeos que conversam com textos, entre 
outros. Esses discursos materializam-se em vídeos, imagens, sons, entre outros, 
o que leva à ampliação da noção de intertextualidade (Dias, 2017, s.n.)

Para a gravação da série de cinco improvisos que chamamos de Micro-
poemas, lemos durante a reunião remota, o micropoema de Michaela von 
Schmaedel:

Vida:
Grandes expectativas plantadas
em vasos minúsculos.

(Schmaedel, 2020, p. 101)

Além da leitura do poema, pré-determinamos trabalhar sobre uma única 
nota: mib. A seção de gravação foi realizada no horário das manifestações 
diárias de protestos, que ocorriam às 20 horas, das janelas das residên-
cias em diversos bairros da cidade de São Paulo. Produzimos o registro 
sonoro sobre os sons do panelaço. Escolhemos o Micropoema 5 e envia-
mos ao compositor Danilo Rossetti para sua interpretação e processamento 
digital. Uma vez realizado o processamento, entendemos que, para envol-
ver um artista visual no processo de criação do projeto, seria fundamen-
tal estabelecermos referências para conduzir um processo onde a música 
não se tornasse meramente uma trilha sonora. Entendemos que o engaja-
mento do duo na criação do processo narrativo seria fundamental para a 
produção audiovisual, onde a imagem e o som fossem combinados o mais 
equilibradamente possível, sem a acentuação da importância de um desses 

de alguna obra, o para incentivar la resolución de un determinado problema creati-
vo. Con ello se articulan redes intertextuales sumamente productivas para generar 
sentido y encender la creación” (tradução da autora).
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elementos. Para a realização da primeira conversa selecionamos itens como: 
diálogos, distância, transmissão, paisagem sonora, panelaço, quarentena, 
reclusão, confinamento.

Micropoema 5 – pt. i. Gravado no dia 21 de abril, duração 2’24” – em 
colaboração com Deni Guimarães, artista audiovisual. O improviso foi 
realizado sobre uma única nota: mib. Inicia com o piano e com o som de 
uma motocicleta que se aproxima e passa pela rua. Em segundo plano, 
de maneira difusa, soa uma trama de vozes (protesto contra o governo 
federal, panelaço). O piano e a flauta dialogam nas diferentes regiões dos 
instrumentos com variações de ritmos, afinação e timbre. A composição 
visual é sincronizada com gestos rítmicos da música e as imagens formam 
uma narrativa não linear, onde a imagem de uma janela com grades é um 
elemento reincidente. Em 1’32” as imagens passam para um movimento 
fluido sem a sincronia estabelecida anteriormente com o ritmo. Em 1’47” 
a música se dilui, enquanto os sons da rua assumem o primeiro plano, 
concomitantemente revela-se a imagem transfigurada de Bolsonaro sobre-
posta a uma caveira. O filme encerra com as vozes do panelaço e sons de 
motocicletas (figura 5).

Figura 5. Micropoema 5 – pt. i
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Micropoema 5 – pt. ii. Processado por Danilo Rossetti, duração 2’30” – 
O compositor realizou o processamento sonoro utilizando ferramentas 
do programa Max/msp, que incluíram transformações morfológicas dos 
sons originais, gerando uma gama de timbres eletrônicos e espacializa-
ção do som. Colocou em primeiro plano a paisagem sonora e, embora as 
palavras sejam ininteligíveis, o caráter do som de protesto é enfatizado. 
Deni Guimarães criou uma nova composição visual para Micropoema 5 
– pt. ii, na qual as imagens dos aparelhos de comunicação são o elemento 
constante e refletem o isolamento imposto pela quarentena de maneira 
mais clara que em Micropoema 5 i. A imagem de Bolsonaro transfigu-
rada em caveira, apresentada no início do filme, é elemento reincidente 
da narrativa visual. Em 1’20”, durante três segundos, há um corte no som 
e um blackout na imagem que cria a impressão de término da peça. O 
reinício abrupto surpreende e a partir de 1’24” os sons são transformados 
de modo que os timbres da flauta e piano se tornam irreconhecíveis. Em 
2’09” o compositor, retoma o timbre dos instrumentos para realizar um 
diminuendo, à medida em que as vozes são amplificadas e terminam em 
primeiro plano, deixando a presença do panelaço explicitada.

Figura 6. Micropoema 5 – pt. ii.
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Para a gravação de Instante, fizemos a leitura do poema “As três palavras 
mais estranhas” de Wislawa Szymborska:

Quando pronuncio a palavra Futuro
a primeira sílaba já se perde no passado.
Quando pronuncio a palavra Silêncio,
suprimo-o.
Quando pronuncio a palavra Nada,
crio algo que não cabe em nenhum não ser.

(Szymborska, 2011, p. 107)

Instante – pt. i. Gravado no dia 21 de abril, duração 2’02”. Colaboração 
com o videoartista Daniel Perseguim. Improviso baseado em sons alter-
nados e contínuos entre o piano e a flauta. O improviso começa com o 
piano tocando acordes, a flauta dialoga com as ressonâncias desses acor-
des. Sons transformados em bisbigliando, trêmulos em quartos de tom, 
ou multifônicos, elemento composto por dois ou mais sons simultâneos 
na flauta. Estas técnicas estendidas são o padrão sonoro predominante 
encontrados na flauta em Instante. No final do improviso o piano faz 
um gesto rítmico que dispara uma sequência de notas velozes e agudas 
na flauta. Pode-se ouvir sons de carros passando na rua, uma buzina e 
cachorros latindo. O vídeo foi concebido como metalinguagem, e produ-
zido a partir de imagens obtidas no software Acousmographe9 ferramenta 
de análise e representação sonora desenvolvida para fornecer representa-
ções gráficas sincronizadas com a escuta. Daniel Perseguim usou o espec-
trograma de Instante para editar o filme em 360°, que pode ser visualizado 
arrastando o mouse no computador, com óculos de realidade virtual e 
com o giroscópio do telefone celular. Trata-se de um jogo, uma experiên-
cia interativa, na qual se pode escolher o que se quer visualizar (figura 7).

Instante – pt. ii. Processado por Itamar Vidal, duração 2’14”. O compo-
sitor realizou o processamento sonoro de Instante, utilizando o software 
Adobe Audition, com o qual trabalhou sobre a espacialização e reverbera-
ção do som. O tratamento sobre o som estabeleceu um amálgama sonoro 
que simula o espaço sonoro comum. Fragmentos do improviso original 

9 https://inagrm.com/en/showcase/news/203/acousmographe
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além de criar uma espécie de polifonia. O final é composto com um dimi-
nuendo do som do piano. Daniel Perseguim produziu a vídeo-arte a partir 
do espectrograma do som processado e criou um efeito de um túnel espec-
tral que parece estar suspenso no cosmos: o som e imagem estão sincroni-
zados e as direções que o percurso realizado dentro do túnel é vertiginoso. 
O movimento é sempre no interior do túnel. No início do improviso existe 
um movimento de rotação no sentido horário, em 0’39” a rotação é inter-
rompida e a sensação é de imersão linear decrescente dentro do túnel, em 
1’08” reinicia o movimento de rotação e alterna com o movimento linear 
dentro do túnel. As dimensões do diâmetro do tubo são variáveis, desen-
volvendo formas diferentes no espaço. O vídeo – artista trabalhou sobre 
o software Resolume Arena para vídeo projeção (figura 8).

Tristesse – pt. i. Gravado dia 24 de abril, duração 2’19”, em colabo-
ração com Ligia Teixeira e Francisco Benvenuto, artistas e cineastas. O 
improviso foi realizado como fluxo espontâneo. Inicia com a flauta baixo 
alternando melodias rápidas com ruídos que são entremeadas por inter-

Figura 7. Quatro perspectivas de Instante – pt. ii – 1’13”.
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Em 1’35” retoma um ambiente sonoro calmo, começando com poucos 
sons e acumulando energia com repetições de gestos curtos, cada vez mais 
rápidos, terminando com a ressonância do piano em diminuendo, invadida 
por uma buzina e o som de um motor de carro se afastando. Nesse impro-
viso as seções são separadas por silêncios. A composição visual é realizada 
sobre imagens preto e branco de um menino cavalgando em uma pista de 
hipismo. O filme é manipulado com movimentos que propõem uma sincro-
nização do material visual com o som, é “tocado” como se fosse um inte-
grante musical, uma música de câmara integrada pela película (figura 9).

Tristesse – pt. ii. Processado por Maurício Dottori, duração de 2’19”. 
O compositor trabalhou com o software Logic Audio, a duração do 
improviso foi mantida. O tratamento sonoro e a reverberação simulam 
um espaço acústico comum aos instrumentos. Alguns elementos musi-
cais se repetem, estruturando o improviso como composição formal. Os 
silêncios da improvisação original desaparecem para dar lugar a sons 
contínuos que reverberam e se desintegram gradativamente. A sonorida-

Figura 8. Instante – pt. ii. 
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des foram multiplicadas em tratamentos de espacialização de ambientes 
reverberantes variados e o timbre do piano foi alterado em alguns momen-
tos. Em relação ao ambientes distintos para os sons registrados manipu-
lando a reverberação, Dottori afirma que “sendo um improviso feito no 
isolamento da pandemia, improviso que tomava para si as imensas incon-
sistências tecnológicas, pensei em criar um lugar outro, para o qual se 
escapa, quase que como num daqueles sonhos em que se sabe, sonhando, 
que há o risco de que possa tornar-se um pesadelo” (Dottori, 2020). 
Os artistas visuais criaram uma composição sobre a mesma imagem de 
Tristesse – pt. i. No entanto, nesta versão, desmontaram a linearidade da 
narrativa, com movimentos reversos do cavalo, também lançaram mão da 
conversão de imagens negativas e de efeitos sobre a velocidade da ação, 
o que promove o ambiente de sonho citado pelo compositor (figura 10). 

Tristesse – pt. i e Tristesse – pt. ii são visualmente criados sobre o 
mesmo material visual, sobre um filme 8mm. Para Tristesse – pt. i os artis-
tas desmontaram partes da engrenagem do projetor de 8mm e manipula-
ram o filme à mão, adaptando a película de maneira improvisada ao som 
da música. Os cineastas se propuseram a dialogar com a estética imposta 
pela precariedade da gravação sonora, trabalhando com recursos rudi-
mentares. Para Tristesse – pt. ii foi feito um processo de digitalização da 
película analógica para filme digital, do mesmo fragmento de Tristesse – 
pt. i. Aqui o filme é trabalhado em uma ilha digital e emprega-se imagens 
com sobreposição, positivas e negativas e que se repetem, com objetivo de 

Figura 9. Tristesse – pt. i. 
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criar a atmosfera de confusão e sonho, inspirada segundo os autores pelo 
processamento sonoro de Maurício Dottori. No geral, os filmes Tristesse – 
pt. i e ii estendem a duração do improviso original e da parte processada.

Quase todos os trabalhos audiovisuais estão disponíveis no canal do 
YouTube de Cadernos sonoros. No sítio estão postadas conversas e entre-
vistas que estão disponibilizadas para divulgar processos de criação, diva-
gações, interdisciplinaridade e aspectos específicos dos ofícios envolvidos 
na produção dos audiovisuais. Tristesse – pt. i e ii ainda não estão dispo-
níveis no canal. Cadernos sonoros é um projeto em desenvolvimento com 
trabalhos já iniciados pelo compositor Guilherme Bertissolo em cola-
boração com a artista de movimento e imagem Lia Sfoggia, o composi-
tor Silvio Ferraz em colaboração com a poeta Annita Costa Malufe e o 
compositor Acácio Piedade.

Conclusão

A realidade da música telemática, que se disseminou com a pandemia 
covid-19, altera significativamente a prática e a compreensão tradicio-
nal da música e da performance musical, incluindo a escuta, o papel dos 
instrumentistas, os gestos musicais, a relação do som com espaço e a rela-
ção do performer e da música com o público. Neste artigo, procuramos 
relatar uma experiência artística, justamente para trazer à tona proces-
sos de criação focados nas questões da intertextualidade, colaboração e a 
performance telemática. Embora essas questões tenham emergido durante 

Figura 9. Tristesse – pt. ii. 



›cadernos sonoros‹: música telemática, colaboração e intertextualidade

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

681

o período do distanciamento social, não foi nossa intenção refletir sobre 
as limitações, os desafios, e as múltiplas respostas elaboradas por outros 
artistas. Uma reflexão nesse sentido exigira uma discussão muito mais 
ampla englobando, por exemplo, o questionamento dos processos de cola-
boração remota, as especificidades da mídia de comunicação à distância, a 
inevitável inserção da paisagem sonora no ambiente doméstico de capta-
ção de som e imagem, as relações interpessoais, os impactos de ordem 
psicológica e existencial (por exemplo, nas famílias), e uma série de ques-
tionamentos que verdadeiramente extrapolariam o âmbito desse texto.

Acreditamos que o projeto Cadernos sonoros apresenta potencial para 
pesquisas acadêmicas nas áreas da performance, tecnologia e comunica-
ção. As colaborações com diferentes artistas-pesquisadores aqui reali-
zadas, motivam provocações e questionamentos sobre importantes 
questões como coautoria, interdisciplinaridade, processos da criativi-
dade musical e seus mecanismos tradicionais da relação compositor-per-
former e do performer como criador. Outros pontos interessantes são a 
necessidade de refletir sobre elementos importantes da prática musical 
contemporânea como os processos de gravação, recepção sonora e a 
impermanência da informação no ambiente digital. Para futuros traba-
lhos pretendemos analisar o impacto artístico das mídias virtuais, por 
exemplo o número de visualizações do canal YouTube, duração média 
das visualizações, tipo de dispositivo de acesso, entre outros, que forne-
çam informações sobre a recepção e o alcance do tipo de arte desenvol-
vida em projetos com essas características.
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Caldo de cana: relato de uma gravação 
audiovisual remota feita por uma rede 
de 220 flautistas brasileiros1

David Ganc2

RESUMO: Este artigo é um relato de experiência da gravação audiovisual do baião Caldo 
de cana, composto por David Ganc em 1978 e idealizada pela Orquestra Associação 
Brasileira de Flautistas (abraf). Com o intuito de unir flautistas durante o período de dis-
tanciamento social devido à pandemia da covid-19, a abraf realizou a gravação da obra 
de forma remota, de julho a agosto de 2020. A realização do projeto e as transformações 
resultantes do processo colaborativo que envolveu alguns participantes são descritas, 
assim como os problemas e as soluções tecnológicas encontradas na inédita tarefa de edi-
tar os áudios e vídeos produzidos pelos 220 flautistas, provenientes de todos os estados 
do Brasil. Os escritos de Latour (2005) e a sua teoria Ator-Rede nos auxiliam a pensar 
a relação humano/objeto. No nosso caso, levamos em conta a interferência facilitadora/
limitadora do computador no evento gravado, e também as relações e associações que 
transcenderam esse coletivo de flautistas.

PALAVRAS-CHAVE: Orquestra de flautas. Pandemia. Gravações à distância. Ator-rede.

ABSTRACT: This article reports the recent audio-visual recording of David Ganc’s baião 
Caldo de cana (1978), by the Brazilian Flutists Association (abraf) Orchestra. In order 
to bring together flutists during the period of social distancing due to covid-19 pan-
demic, the recording of the work idealized by the abraf was performed remotely, from 
July to August 2020. The report describes the work process, the transformations result-
ing from the collaborative process by some participants and the technological problems 
and solutions found to accomplish the unprecedented task of editing audio and video 
produced by 220 flutists from all the states of Brazil. Latour’s writings (2005) and his 
Actor-Network-Theory help us to think about the human/object relationship, in this case, 
the facilitating/limiting interference of the computer in the recorded audiovisual event, as 
well as the relations and associations that transcended this collective of flutists.

KEY-WORDS: Flute orchestra. Pandemic. Remote recordings. Actor-network-theory.

1 No espírito gregário da gravação dos 220 flautistas, agradeço as revisões e preciosas 
colaborações de Prof. Alberto Sampaio Neto, Prof. Dr. Yuri Behr Kimizuka, Prof. 
Dr. José Alberto Salgado e Silva e Profa. Marcia Souza Gerheim.

2 Doutor em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (unirio).

doi: https://doi.org/10.47146/rbm.v33i2.39009
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Introdução: arranjos pré-existentes de Caldo de cana

O baião Caldo de cana foi composto em 1978 (figura 1). Nesse mesmo 
ano, o autor fazia parte do grupo musical A barca do sol3 e cursava simul-
taneamente o segundo ano do bacharelado em flauta na Escola de Música 
da ufrj, na classe do Prof. Celso Woltzenlogel, idealizador e primeiro 
presidente da Associação Brasileira de Flautistas (abraf), fundada em 
1994 no Rio de Janeiro.4

O manuscrito ficou por um bom tempo na gaveta e a melodia só 
ganhou sua harmonia cifrada em 1999. O título da música, no meu imagi-
nário, reflete a região Nordeste, alegre, com seus baiões, frevos e suas 
tradições. Esse Nordeste idealizado, foi posteriormente vivenciado pelo 
fato de eu ter trabalhado por muitos anos como músico acompanhante 
dos principais artistas nordestinos de mpb, tendo participado de inúmeros 
shows e turnês em seus famosos festejos de São João, além de gravações 
de discos de Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Zé Ramalho, Amelinha e 
Alceu Valença.

Ao selecionar o repertório para gravação de meu segundo cd, incluí 
duas músicas autorais. Caldo de Cana foi uma delas e cedeu seu título 
ao álbum. Gravado em 1999 e lançado em 2000 o cd Caldo de cana 
saiu pela gravadora Kuarup, originalmente carioca, agora revivida em 

3 O grupo “navegou” de 1973 a 1981 e lançou três lps: A barca do sol (1974), Durante 
o verão (1976) e Pirata (1979). Foi formada por Nando Carneiro (violão), os irmãos 
Muri Costa (violão) e Marcelo Costa (percussão e bateria), Jaques Morelenbaum 
(violoncelo), Beto Resende (violão e guitarra) e Alain Pierre Magalhães (baixo). O 
posto da flauta foi ocupado por Marcelo Bernardes no primeiro lp, substituído por 
Ritchie Court por um breve período, seguido da entrada de David Ganc em 1975, 
que gravou o 2.º e o 3.º lp e permaneceu até o final do conjunto. Em setembro 
de 2019, 38 anos após o fim da banda, mais precisamente, 41 anos com a forma-
ção que foi ao palco, houve o retorno do grupo, em dois shows realizados no sesc 
Belenzinho-sp.

4 Os demais fundadores são: Ayres E. Pothoff, Laura T. Rónai, Andréa Ernest Dias, 
Eugênio K. Ranevsky, Lenir Siqueira, Marilena C. H. Poppof, Luciane Hilú, Carlos 
Alberto Rodrigues, Alexandre Johnson dos Anjos, Franklin Correa (Franklin da 
Flauta), Regina M. Lima de S.G. Machado, Carlos Malta, Altamiro Carrilho e 
Mauro Senise. Mais informações no website da abraf: https://abraf.org. 
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São Paulo. A gravação original5 comigo na flauta, na formação de quin-
teto (ver partitura, figura 2) contou com os músicos Claudio Dauels-
berg (piano), João Lyra (viola de 10 cordas), Ronaldo Diamante (baixo 
elétrico), Marcio Bahia (bateria) e Mingo Araújo (percussão). Os instru-
mentos escolhidos para a seção de improvisos foram flauta, viola e piano 
e a música foi executada em todos os shows de lançamento no Rio de 
Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.

Em 2004 lancei o cd David Ganc e Quarteto de Cordas Guerra-Peixe 
interpreta Jobim que mesclava a tradicional formação de quarteto de 
cordas com a percussão (zabumba, gonguê, congas, caxixi, ganzá, tambo-
rim, pandeiro, pratos e talking drum), sempre contendo uma seção para 
5 https://www.youtube.com/watch?v=JkseRtFV0cE&list=OLAK5uy_luF91tfhsSv-

5Cei66YD-Vn9ySgArMh__k&index=3

Figura 1. Manuscrito original de Caldo de cana (1978) (arquivo do autor).



dossiê ›processos criativos em performance musical colaborativa‹

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

688

a improvisação da flauta. Como o trabalho com o Quarteto de Cordas 
Guerra-Peixe durou de 2004 a 2015 e havia a necessidade de aumen-
tar o repertório para os concertos, preferencialmente com uma música 
em andamento rápido, fiz uma adaptação para cordas do Caldo de cana 
como se vê na introdução (figura 3).

Para Goehr, é comum a reutilização de temas ou o rearranjo de seu 
próprio material por compositores, pois “[o]s compositores também 
podem reutilizar a música que eles próprios escreveram para uma ocasião 
anterior, sem sempre precisar da permissão do proprietário”6 (Goehr, 
1981, p. 181, tradução nossa). Nesse caso, a musicóloga fala sobre música 
feita sob encomenda de seu mecenas ou negociada para outras funções ou 
eventos. O compositor Egberto Gismonti fez extensivo uso dessa técnica. 
Em seus primeiros oito discos, gravados no período de 1969 a 1977, das 
76 faixas gravadas, 24% são originais e versões enquanto o restante é 
reutilização de seu próprio material (Moreira, 2016). Nessas regravações, 
Gismonti reutilizou suas músicas mudando tanto a formação instrumen-
tal assim como estruturas de arranjo. Moreira (2016, p. 44) chama isso 
de “recorrência ao seu próprio material compositivo”.

6 “Composers could also reuse music they themselves had written for some earlier oc-
casion without always needing the owner’s permission” (tradução do autor).

Figura 2. Caldo de cana, partitura da gravação original (2000) (arquivo do autor).
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A música estudada neste artigo, também foi utilizada a partir de 
2015 pelo grupo carioca Quarteto Geral. Formado por Lucas Gralato 
(violão), Tom Retz (flauta, participante do vídeo da Orquestra abraf), 
Daniel Ganc (viola de 10 cordas) e Lucas Videla (percussão),7 O conjunto 
se inspirou na sonoridade do Quarteto Novo e na música armorial do 
Nordeste, tendo adaptado este baião para sua formação, pois se encai-
xava perfeitamente na sua proposta musical.

Em meados de março de 2020, com a chegada da pandemia da covid-
19 no Brasil, como uma praga bíblica, um silêncio lúgubre se abateu na 
rua em que moro. Não havia nenhum carro estacionado onde outrora, 
diariamente, não havia vagas. Não havia vivalma na rua. As reações 
psicossociais foram as mais diversas possíveis. Trancado em minha casa/
estúdio, como válvula de escape, e/ou, para manter acesa a atividade musi-

7 O seminal conjunto Quarteto Novo (1966 a 1969) nasceu como grupo de acompa-
nhamento de Geraldo Vandré (1935–) e participou da era dos festivais, incluindo o 
Ponteio de Edu Lobo (1943–) e José Carlos Capinam (1941–), vencedor do Terceiro 
Festival de Música Popular Brasileira da tv Record. Foi formado por Hermeto 
Pascoal (1936–) flauta, Heraldo do Monte (1935–) viola, Théo de Barros (1943–) 
baixo e Airto Moreira (1941–) percussão. Gravou o lp homônimo (emi-odeon 
1967) relançado em cd (emi-odeon, 1993) com faixas bônus, pilar da moderna 
música instrumental brasileira. Podemos encontrar alguns trabalhos acadêmicos 
dedicados ao Quarteto Novo, entre eles, Lima Neto (1999) e Simões (2005).

Figura 3. Caldo de cana, grade com cordas (2005) (arquivo do autor).
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cal, comecei a escrever arranjos novos e adaptar antigos. Havia começado 
em dezembro de 2019, já buscando alternativas de produção musical. De 
janeiro a abril de 2020, produzi 17 arranjos para diferentes grupos de 
flauta, diversificando tanto a quantidade de vozes assim como a forma-
ção instrumental da família da flauta. O processo de produção de cada 
vídeo, como uma de linha montagem, era conduzido da seguinte sequên-
cia de ações: escrita do arranjo no programa Finale, extração e impressão 
das partituras, gravação de cada voz em canais separados e mixagem no 
programa de gravação profissional Pro Tools. Em seguida, vinha a etapa 
de filmagem em celular de cada voz e sua posterior edição no programa 
iMovie, no formato multi-telas. Feito isso, publicava semanalmente uma 
música no Facebook e no meu canal da plataforma YouTube. Para incluir 
uma música autoral no repertório, fiz a adaptação do Caldo de cana 
para esta sequência de vídeos, o qual não constava originalmente na lista 
inicial.

Ao publicar os vídeos, passei a ter retorno de várias pessoas. Comecei 
a prestar atenção nos comentários de Alberto Sampaio, que não conhe-
cia e tampouco pudemos ainda nos encontrar pessoalmente até a publi-
cação dessa revista, visto que ele mora em Belo Horizonte e eu no Rio de 
Janeiro. Esses comentários eram muito pertinentes e interessantes sobre 
detalhes específicos do arranjo. Vim a saber posteriormente que Sampaio 
é membro da diretoria da abraf e dirige duas orquestras de flautas em 
Belo Horizonte, a Flautti e a Flutuar. Um pouco antes do processo descrito 
neste artigo, em meados de janeiro de 2020, Sampaio já havia solicitado8 
o meu arranjo de Voz e vento de Hermeto Pascoal que constava na série 
citada de arranjos prontos, para a realização de um concerto temático de 
sua orquestra de flautas, com músicas que contivessem a palavra vento 
em seu título. O concerto foi adiado por motivo da pandemia.

8 O pedido foi feito por intermédio de uma integrante de sua orquestra Flautti, Andreia 
Chaimowicz, prima deste autor, também sem nenhum contato prévio comigo. Estas 
novas e coincidentes conexões (intrafamiliares ou não) também são fatores e atores 
ativos nas redes de associações da teoria de Latour (2012), que veremos mais adian-
te na seção denominada “Aspectos sócio-musicais”.
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No início da pandemia, começaram a proliferar na internet vídeos 
com gravações à distância, em diversas formações musicais, de duos 
a orquestras sinfônicas, muitos com parcerias internacionais. Nesse 
mesmo período, a abraf, em seu grupo interno, discutia a possibilidade 
de realizar ações para movimentar a Associação no momento pandê-
mico. Inicialmente foi proposto o 1.º Concurso de Flauta Virtual abraf, 
realizado com sucesso e concluído em 26 de julho de 2020. Simultanea-
mente, a ideia da abraf era de realizar um vídeo de um coletivo de flau-
tistas, que já germinava no pensamento de Alberto Sampaio e Silvana 
Poll, e que buscavam uma música com identidade brasileira. Foi quando 
em 27 de maio de 2020, em reunião virtual da diretoria da Associação, 
Ariadne Paixão9 sugere a realização do vídeo nos moldes do COVID Cello 
Project, que havia gravado a Oitava sinfonia de Schubert (“Inacabada”) 
e Kashmir10 (Jimmy Page, Robert Plant e John Bonham) do Led Zeppelin, 
no formato multi-telas, com 179 violoncelistas de vários países. Defla-
grado o estopim, prontamente encampado pela diretoria, Sampaio me 
fez o convite para realizar o vídeo da abraf, com a minha música Caldo 
de cana, cuja instrumentação “original” para este arranjo foi um sexteto 
composto de flauta em dó solo, flauta em dó 1 a 3, flauta em sol e flauta 
baixo.11

Durante o período preparatório que antecedeu a gravação, em troca 
de mensagens com a secretária da Associação, Silvana Poll, extraímos a 
seguinte comunicação:

[09/06/2020 17:27:37] Renato [Schmidt] abraf: Boas ideias, acessibilidade de 
meios... Você já pensou que este esforço pode ter horizontes largos e duradou-
ros? Por exemplo, ao aproximar diversas categorias, professores das universida-
des com outros professores de universidades, escolas, amadores, profissionais de 
orquestras entre si etc. Seria o caso de formar redes entre os mesmos perfis. Isto 
permitiria uma maior continuidade de ação e aproximação (Poll, 2020).

9 Flautista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro desde 2000 e 
professora da Escola de Música de Brasília. Participa do Conselho Fiscal da abraf.

10 https://www.youtube.com/watch?v=LIE2b793b5g&t=337s
11 Arranjo feito durante a pandemia: https://www.youtube.com/watch?v=tXszmeiXsdE
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A fala de Renato Schmidt,12 formulada em meio a um diálogo simultâ-
neo, troca de ideias com vários interlocutores e por intermédio de troca 
de mensagens da diretoria, vai ao encontro do pensamento latouriano. 
Ao mencionar as redes, ele intui o emaranhado de interações passíveis 
de serem ramificadas entre as diversas atividades abarcadas na pedago-
gia e na performance da flauta, segundo ele, com consequências positi-
vas. Latour (2012) propõe que esta rede seja formada por associações,13 

12 Membro do Conselho Fiscal da abraf, ex-1.ª flauta da osesp e ex-professor da 
Universidade de Uberlândia; pós-graduado em Administração de Artes na City 
University de Londres.

13 Aqui com “a” minúsculo, com conotação de conexões.

Figura 4. Caldo de cana, grade Orquestra abraf, 2020 (arquivo do autor).
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dentro de associações, dentro de associações. Voltaremos a essas questões 
mais adiante na seção “aspectos sócio-musicais”.

Breve análise musical

A polarização racionalidade versus intuição é objeto de discussões na 
área das práticas interpretativas. Barenboim (2009) não vê empecilhos 
na confluência de intelecto e emoção tanto para o compositor como para 
o intérprete. Sobre a funcionalidade da análise escrevi em outra ocasião: 
“apesar de ser pouco provável que a essência de uma obra de arte seja 
revelada por uma análise, por mais profunda que ela seja, é fato que a 
análise permite descobrir elementos que revelam aspectos os mais diver-
sos da obra” (Ganc, 2017, p. 109).

Stein (1979) corrobora esse pensamento. A investigação dos elementos 
contidos na partitura pode fornecer dados para uma interpretação mais 
plena, assim, possivelmente, não será apenas a mera execução de notas 
sucessivas. Na tabela 1 vemos a forma do Caldo de cana. Observo que 
essa forma corresponde à estrutura do arranjo e não à forma sintética da 
apresentação dos temas. As letras referenciais de ensaio, demarcam as 
seções do arranjo, coincidentes com o material temático, até a letra ›f‹. 
Daí em diante ocorrem repetições temáticas, um tom abaixo.

Caldo de cana está escrito com a armadura de mi maior, porém, está 
no modo mixolídio. A introdução em pedal de mi prepara a entrada do 
tema inicial na seção ›a‹ (figura 5a), cuja harmonia alterna em maior e 
menor deixando, neste trecho, o campo harmônico ambíguo. Em ›c‹ 22 
o tema ›b‹ (figura 5b) é apresentado em mi menor. Na seção ›c‹ (figura 
5c), é emulado um típico ponteado descendente da viola caipira em sua 
tonalidade predileta de mi maior, com suas cordas soltas. A seção ›d‹ é uma 

SEÇÃO Intr. A B
($)

C D ao 
$

E F 
(C2)

G H I 
(A2)

J
(B2)

K 
coda

Comp. 6 16 ||: 16 :|| 8 12 16+8 8 16+1 16 16 ||: 16 :|| 1o

Tabela 1. Forma de Caldo de cana.
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transição em acordes aumentados com melodia ascendente e misteriosa 
em tons inteiros (figura 5d).

O próximo trecho, denominado de letra ›e‹, é uma seção em modo 
lídio, típico da música nordestina, onde a décima primeira aumentada é 
resolvida na sétima menor do acorde subsequente (figura 6a). Após uma 
transição virtuosística dos solistas no comp. 79 (figura 6b), na letra ›f‹ 
acontece a modulação para ré, um tom abaixo da “tonalidade” inicial, 
ou melhor dizendo, do modo inicial, já que está escrito com a armadura 
de ré maior, porém, em situação similar, estamos agora em ré mixolídio 
(figura 6c). A partir de agora ocorrem alguns paralelismos já que a seção 
›f‹ (figura 12), é igual à letra ›c‹, transposta um tom abaixo. Na seção 
›g‹, ocorre uma típica banda de pífanos nordestina em terças (figura 6d). 
Destaque para os ataques não usuais das flautas graves (figura 7).

A letra ›h‹, é a seção aberta para improvisos, sobre a qual vou relatar 
um pouco mais adiante algumas peculiaridades ocorridas na gravação do 
vídeo. Na seção ›i‹, que é o equivalente transposto segunda maior abaixo 
da seção ›a‹, o primeiro tema é reexposto e em ›j‹, equivalente transposto 
de ›b‹ o segundo tema é reapresentado. A música termina na letra ›k‹ em 
uma coda com ataques coletivos em semicolcheias (figura 8). O descritivo 
sintético fornece elementos para uma melhor fruição da música e oferece 
dados interessantes a futuros intérpretes. Descrevo a seguir algumas parti-

Figura 5. (a) Letra ›a‹, (b) Letra ›b‹: 2.o tema, (c) Letra c: ponteado,
(d) Letra ›d‹: tons inteiros (arquivo do autor).
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cularidades. Na letra ›g‹, o Nordeste está musicalmente representado por 
uma típica banda de pífanos, com as flautas agudas em terças, visto na 
figura 6d enquanto as flautas baixo e contrabaixo estão executando a 
célula rítmica característica do Caboclinhos14 ou Cabocolinhos (figura 
9). Neste folguedo, a célula citada é executada pelo Surdinho (figura 
10), juntamente com outros instrumentos como a preaca (arco e flecha 
de madeira), idiofone de entrechoque, que produz estalo seco resultante 
do choque da flecha com o arco, como matracas, caracaxás,15 reco-re-
cos, ganzás e gaitas, espécie de flauta confeccionada artesanalmente em 
madeira denominada taboca – da família dos pífaros (Souza, 2011). Para 

14 Manifestação folclórica que acontece durante o carnaval de Pernambuco.
15 Idiofone da família dos chocalhos. Espécie de maracá (ganzá). Conjunto de flandres 

(alumínio) cônicos presos a uma haste central.

Figura 6. (a) Letra ›e‹: mi lídio, (b) Letra ›f‹: comp. 79, (c) Ponteado em
ré mixolídio, (d) Banda de pifes (arquivo do autor).

Figura 7. Convenções flautas graves 
(arquivo do autor).

Figura 8. Coda (arquivo do autor).
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obter efeito similar, na partitura é pedido que os ataques para as flau-
tas graves sejam percussivos (slap). Na figura 10 vemos a representação 
do surdinho do caboclinhos conforme Manual de percussão dos ritmos 
pernambucanos (Souza, 2011) e suas variantes.

Na partitura original de 1978 já havia a indicação de posição alternativa 
para obtenção de efeito de microtom na nota dó# (figura 11), para ser usado 
na passagem do comp. 72 (Figura 12). No gráfico da figura 11, o terceiro 
dedo da mão direita (md316) é indicado para ser acionado ao invés do dedi-
lhado tradicional do dó#, assim é obtido o efeito de microtom. Na gravação 
original, a apoggiatura de dó# para ré, foi utilizada em todos as seis notas 
ré das tercinas da figura 12, entretanto, na adaptação para a orquestra de 
flautas, optei por não indicar a posição alternativa devido a um possível 
efeito indesejado gerado pela multiplicação resultante do grande número de 
flautistas. A utilização desse efeito, com diferenças sutis no funcionamento 
das chaves, provavelmente não resultaria em sincronicidade e boa afinação.

Associações / Orquestra ABRAF

Músicos se agrupam em associações há muito tempo, segundo Supicic 
(1987), desde a antiguidade, passando pelo Egito greco-romano, pelos 
“colégios” dos romanos que correspondia às “guildas comerciais” dos 
gregos. Mas as associações do músico performer começam a florescer na 
Idade Média com o nascimento das guildas17 medievais dos ministréis, por 

16 md3, usado na chave de mi. Em 1978 não escrevi o dedilhado padrão da flauta, des-
cartando o polegar de apoio.

17 “No contexto musical, a palavra ‘guilda’ [...] denota a reunião de músicos individuais 

Figura 9. Célula do Caboclinhos nas 
flautas graves (arquivo do autor).

Figura 10. Células rítmicas do 
Caboclinhos (Souza, 2011, p. 101).
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motivos econômicos. A mais antiga associação dessas guildas medievais é 
a Nicolaibruderschaff de Viena, de 1288 (Supicic, 1987).

As Associações18 dedicadas a instrumentos específicos têm por obje-
tivo fomentar o desenvolvimento dos seus instrumentistas. As Associações 
promovem encontros e congressos, onde os músicos têm a oportunidades 

em uma sociedade profissional. As razões para a formação de tais guildas de músicos 
eram duas: promover interesses de monopólio, estabelecendo o privilégio de direitos 
exclusivos para apresentações públicas, da qual todos os músicos que não fossem 
membros da guilda deveriam ser banidos; e para os próprios músicos estabelecerem e 
chegarem a acordo sobre uma hierarquia dentro da profissão, para desenvolver uma 
jurisdição apropriada, para cultivar uma ética profissional, bem como para traçar 
princípios e regras, ordens e proibições para o trabalho diário da profissão e, parti-
cularmente, para estabelecer a provisão de bem-estar para membros doentes e invá-
lidos” (Schwab, 2007, tradução nossa). “In musical contexts the word ‘guild’ [...] 
denotes the gathering of individual musicians into a professional society. The reasons 
for forming such musicians’ guilds were twofold: to promote monopoly interests, 
establishing the privilege of exclusive rights to public performance, from which all 
musicians who were not guild members were to be banned; and for the musicians 
themselves to establish and agree on a hierarchy within the profession, to develop 
an appropriate jurisdiction, to cultivate a professional ethic as well as to draw up 
principles and rules, orders and prohibitions for the day-to-day work of the profes-
sion, and particularly to establish welfare provision for sick and invalid members”.

18 “[...] etimologia mais antiga do termo socius: ‘alguém que segue alguém’, um 
‘seguidor’, um ‘associado’” (Latour, 2012, p. 159).

Figura 11. Posição alternativa 
(arquivo do autor).

Figura 12. Tercinas (arquivo do autor).
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de trocar experiências com os pares, assistir a concertos e master classes 
de renomados professores nacionais e estrangeiros, além de testar instru-
mentos e acessórios expostos por fabricantes e luthiers. Também é possí-
vel participar de oficinas e assistir a palestras e debates temáticos. Pode-se 
dizer que a abraf deflagrou este processo no Brasil, pois a seguir vieram as 
Associações dedicadas ao trombone (abt) à clarineta (abcl)19 e aos instru-
mentos de palhetas duplas (abpd).20 No âmbito da flauta, fora do Brasil, 
a associação pioneira foi a norte americana nfa (National Flute Associa-
tion), fundada em 1972, que tem em torno de 5.000 membros de mais de 50 
países e realiza uma convenção anual com concursos e recitais. Na tabela 2, 
listamos algumas Associações Brasileiras dedicadas a instrumentos.

A abraf foi fundada em 1994 por iniciativa do Prof. Celso Woltzenlogel 
que foi seu presidente desde sua fundação até 2007. Desde então está sob 
a presidência do flautista Rogerio Zerloti Wolf. A Associação não tem fins 
lucrativos. Seu objetivo não é o lucro financeiro como as guildas medievais 
e sim contribuir para o desenvolvimento do flautista brasileiro. Para isso, 
nesses vinte e seis anos de atividades, realizou dezessete Festivais Interna-
cionais em várias partes do Brasil, nove Eventos Científicos, concursos 
de flauta, edições de livros, master classes com renomados professores e 
apoiou encontros e festivais regionais. Desde a primeira década deste século 

19 Seu primeiro encontro foi em Brasília em 1996. A abcl foi reestruturada em 2017 e 
já realizou onze encontros de clarinetistas e três de claronistas (Montanha & Maia, 
2017).

20 Fundada durante o I Encontro Nordestino de Palhetas Duplas em João Pessoa junto 
à Universidade Federal da Paraíba (ufpb), dedica-se ao desenvolvimento do oboé do 
fagote.

Tabela 2. Lista de algumas associações brasileiras de instrumentos.
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xxi, notamos um avanço no “movimento” de orquestras de flauta no Brasil. 
Na tabela 3 listamos dez orquestras em atividade no Brasil, com seu ano 
de fundação, seu nome, diretor e respectivas cidades e estados que atuam.

Pré-produção do vídeo Caldo de cana

A equipe formada para o trabalho foi composta por: (1) David Ganc 
como coprodutor musical, (2) Alberto Sampaio, professor da uemg, na 
coprodução musical, (3) Silvana Poll, secretária da abraf e professora 
de flauta na Escola de Artes da unasp, como produtora executiva, (4) 
Glaucia Medeiros, diretora e editora do vídeo, e (5) André Oliveira, 
editor de áudio e engenheiro de mixagem. Todos os músicos citados a 
partir de agora serão tratados por seus respectivos sobrenomes. O único 
não-flautista é Oliveira, que é violonista. A equipe trabalhou de forma 
harmoniosa onde todos colaboraram com o trabalho de todos. Nos três 
meses de duração do trabalho, o contato era praticamente diário, seja 
por mensagens de grupo de WhatsApp seja por reuniões virtuais em 
plataformas digitais, já que os participantes da equipe de trabalho resi-
dem em três cidades diferentes: Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São 
Paulo. Interessante observar que quase todos os integrantes nunca se 
encontraram previamente.

Tabela 3. Orquestras de flauta no Brasil.
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Inicialmente gravei uma base de áudio em meu estúdio com todas as 
vozes, exceto o piccolo e a flauta contrabaixo, com metrônomo, que serviu 
de guia para todos gravarem suas partes em separado. Em seguida, Poll 
e Medeiros municiaram o drive com a base, as nove partituras, o lá refe-
rencial para afinação, a ficha de inscrição e as orientações de gravação e 
filmagem onde os flautistas podiam “baixar” os arquivos para seu compu-
tador. Na primeira semana de junho, o núcleo de produção começa a fazer 
as sondagens e são feitos alguns convites a flautistas referenciais atuantes 
em diferentes estados do Brasil. Em 14 de julho de 2020 a convocatória 
foi formalizada por carta convite enviada em âmbito nacional por Poll. 
A partir daí começaram a chegar ininterruptamente vídeos de todos os 
recantos do Brasil no repositório deste mesmo drive. Importante ressal-
tar o esforço feito pelos organizadores em contar com flautistas de todas 
as unidades federativas do Brasil. Para isso, foram feitos pedidos a flautis-
tas de orquestras e professores de universidades para estender e replicar 
o convite a alunos e profissionais, da forma mais ampla possível. Assim, 
concretizamos a ideia de o projeto ser o mais inclusivo possível em termos 
geográficos, e também atingimos a meta de congregar profissionais, amado-
res, professores e alunos.

Gravação

Como o produto final era em formato audiovisual, a metodologia 
adotada foi solicitar aos músicos que realizassem a gravação de áudio 
e vídeo simultaneamente no celular ao invés de solicitar esses arquivos 
separados. Nas instruções fornecidas pela equipe organizadora cons-
tava instruções de iluminação e posicionamento de câmera e também a 
orientação para escolher o ambiente da casa que tivesse a menor rever-
beração possível. As faixas foram captadas de diversas formas: celulares, 
câmeras e microfones de vários modelos. As gravações, em sua grande 
maioria, foram realizadas em ambientes internos das casas dos flautis-
tas, portanto, os músicos fizeram a gravação da forma que conseguissem 
fazer, sujeita a captar ruídos não desejados. Foram raras as gravações em 
estúdios profissionais e exteriores de casas.
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Portanto, foram recebidos áudios de 221 músicos resultando em 222 
canais de gravação, já que o percussionista convidado, o Prof. Dr. Rodolfo 
Cardoso (professor de percussão da unirio), gravou em dois canais sepa-
rados, os instrumentos característicos deste gênero, a zabumba e o triân-
gulo. É fundamental ressaltar a importância de convidar o percussionista 
para a gravação pois a seção rítmica é o pilar fundamental nos gêneros 
brasileiros. A distribuição do número dos flautistas pelos naipes (tabela 
4), foi feita por Poll e Sampaio de modo que fosse obtido um equilíbrio 
de volume entre as vozes.

Sobre a tabela 4, procede esclarecer que na seção de solos improvisados 
gravaram oito flautistas, entretanto, o solista contrabaixista Sergio Morais 
está incluído na seção de flauta contrabaixo, e o flautista Toninho Carras-
queira, também solista, está contabilizado no naipe da flauta 1, por isto, 
consta o número de seis solistas nesse quadro. Pensando no equilíbrio 
acústico, foi adequado optar por um menor número de flautinistas devido 
à sua frequência predominante. As flautas 3 e 4 têm um maior número 
de executantes pois reuniu muitos alunos e foram reforçadas por alguns 
professores. É digno de nota destacar o número de flautistas tocando as 
flautas graves: 28 na flauta em sol, 20 nas flautas baixo e a inédita reunião 
de 5 flautas contrabaixo, visto que o número desse instrumento presente 
no Brasil não é muito superior a esse.

Tabela 4. Distribuição dos naipes (Medeiros, 2020).
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Edição do áudio

Como todos os arquivos chegaram em formato de vídeo, Oliveira, o 
engenheiro de som, inicialmente extraiu os 222 áudios, fez o tratamento 
de cada um, removendo ruídos e reverberações acústicas acentuadas 
e os sincronizou com a guia. Em seguida, equalizou individualmente 
cada áudio e agrupou os flautistas por vozes criando os canais separa-
dos conforme listados na tabela 4. Essa redução resultou em onze canais, 
sendo nove vozes de flautas e dois canais de percussão. Em seguida ele 
realizou os procedimentos de uma mixagem tradicional, que constam de: 
trabalhar os timbres dos instrumentos com os equalizadores de frequên-
cia e fazer a compressão dos áudios para atenuar eventuais picos de 
volume. Também foi feito o equilíbrio de todas as vozes e a espacia-
lização panorâmica (Pan). Na figura 13, observa-se minha sugestão 
para Oliveira realizar a distribuição panorâmica para os onze canais 
resultantes.

Essa espacialização visa envolver o ouvinte em uma sensação auditiva 
que simula a disposição dos músicos em configuração de semicírculo de 
uma imaginária sala de concerto. A etapa final foi a masterização onde 
Oliveira fez a conversão dos canais para uma única faixa de áudio usando 
todos os componentes técnicos necessários para se obter a melhor quali-
dade possível, deixando-a pronta para ser sincronizada com o vídeo.

Figura 13. Espacialização panorâmica (Pan).
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Edição do vídeo

Com o advento das redes sociais e particularmente da plataforma YouTube, 
a fruição da música primordialmente auditiva tende nesses novos formatos 
digitais a se tornar uma arte sonora atrelada a um fator visual. A dimensão 
da visualidade ganha tamanha importância que muitas vezes parece estar 
fundida com a parte sônica. Essa associação de imagem a áudio, incluído 
o formato concerto/apresentação ao vivo, é um dos motivos que propi-
ciam um maior consumo de música na plataforma YouTube do que nas 
plataformas de comercialização desta por streaming, tanto pelo fato dela 
ser gratuita no YouTube quanto pelo interesse generalizado de relacionar 
imagem à música. Muitos querem “ver” a música, consumando assim seu 
próprio cenário imagético. Os primeiros passos desse processo podem ser 
retrocedidos aos anos 1960 (Dalla Vecchia & Dornelles, 2020), tendo sua 
fase áurea ocorrida nos anos 1980 com os videoclipes21 apresentados no 
canal televisivo mtv, onde a música, geralmente pop, tinha uma “estó-
ria” (script) a ser contada, com diretores de imagem especializados nesta 
linguagem. De certa forma, é a materialização da música programática,22 
que ocorria no final do século xix, onde o ouvinte recebia um “programa” 
escrito, sobre a peça sinfônica a ser apresentada, que fornecia elementos 
poéticos para inspirar sua imaginação na fruição da música. Essa associa-
ção de imagem a áudio parece ocorrer em todos os nichos e gêneros musi-

21 Os videoclipes clássicos foram veiculados na mídia televisiva entre as décadas de 
1960 a meados dos anos 2000. Tinham por finalidade a divulgação da “música de 
trabalho” escolhida pela gravadora, e consequentemente incrementar as vendas do 
álbum do qual determinada música tinha sido extraída. Era uma ferramenta usada 
pela indústria fonográfica como estratégia de marketing e comercialização do disco 
(Dalla Vecchia & Dornelles, 2020).

22 O termo “música programática” foi introduzido por Franz Liszt (1811-1886), que 
para ele era um “prefácio adicionado à uma música instrumental, por meio do qual 
o compositor pretende proteger o ouvinte de uma interpretação poética errada e di-
rigir sua atenção para a ideia poética do todo ou para uma parte particular da peça” 
(Liszt apud Scruton, 2001, tradução nossa). “[...] preface added to a piece of instru-
mental music, by means of which the composer intends to guard the listener against 
a wrong poetical interpretation, and to direct his attention to the poetical idea of the 
whole or to a particular part of it”.
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cais. Recentemente, assim como ocorreu com os programas de gravação 
de áudio, os programas de edição de vídeo evoluíram rapidamente e a 
queda dos preços destes programas possibilitou a democratização dos 
meios de produção de áudio e vídeo. Programas mais evoluídos possibi-
litam a junção de todos os flautistas, de forma artística na tela, como foi 
o caso do vídeo Caldo de cana que reuniu 221 músicos.

É grande a relevância do trabalho de editoração de imagens na concei-
tualização da obra audiovisual. A diretora de vídeo direciona a atenção 
do ouvinte para onde seus olhos devem acompanhar a linha melódica 
principal, indicando também os naipes que estejam em ação. Segundo o 
relato de Medeiros, sua questão inicial para a edição, era como quanti-
ficar o número de vezes da aparição de todos os flautistas com um bom 
tamanho de tela, com um tempo razoável e como criar um dinamismo 
de imagem versus música. Seu processo inicial de trabalho, nesta fase, 
em conjunto com Oliveira, constou em tratar e enquadrar a imagem 
de cada vídeo e simultaneamente já sincronizar com as guias musicais 
feitas por mim. Pelo limite de processamento do computador da editora 
foi necessário desmembrar o projeto do vídeo em vários trechos separa-
dos e depois montá-los em sequência. Feito isso, foi necessário fazer um 
cálculo matemático por planilha Excel para dividir os naipes, já que cada 
naipe tinha um número diferente de flautistas (tabela 4). Esse cálculo 
também tinha a finalidade, de obter uma boa visualização em telefone 
celular, visto que uma grande quantidade de pessoas assiste a vídeos neste 
aparelho. Apuramos que 78% do público assistiu ao vídeo de Caldo de 
cana no celular. As telas dos naipes foram idealizadas em configurações 
diferentes, de forma que quando intercaladas criassem maior interesse 
ao espectador, como podemos ver exemplificadas nas figuras a seguir 
(figuras 14a a 14d).

Dentro de cada tela, a editora também buscou equilibrar as cores, a 
distribuição de homens e mulheres e as posições dos flautistas para que 
o grupo ficasse harmônico. Para cada tela foi necessário fazer um dife-
rente cálculo matemático, visto que, diferentemente dos outros naipes, 
foi pedido aos flautistas contrabaixistas que gravassem o vídeo na orien-
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tação vertical (figura 14b), por isso a necessidade do cálculo adequado 
para a melhor distribuição dos flautistas nas telas (figuras 14c e 14d). A 
partir daí, acompanhando a partitura, Medeiros montou as telas guian-
do-se pela estrutura do arranjo (tabela 1), com uso de cortes abruptos nos 
ataques coletivos e para contrastar, utilizou transições suaves, em zoom 
ou fade, nas frases que terminavam com notas longas. Esses procedimen-
tos tinham como objetivo delinear as frases musicais. A seção dos crédi-
tos finais foram um vídeo à parte, com quase a mesma duração da música, 
pois para a equipe organizadora era importante valorizar a participação 
de todos. Para isso, incluímos fotos com créditos de todos os participan-
tes, além dos textos que documentaram o processo.

Na tabela 5, podemos observar a divisão matemática utilizada na 
distribuição dos naipes na tela, de forma que indicasse visualmente a 
estrutura formal do arranjo e que também buscasse um cálculo igualitá-
rio no tempo de visualização dos flautistas. Da esquerda para a direita, 
em relação às telas, a tabela explicita: a duração em segundos, em qual 
seção do arranjo ela está ocorrendo, os compassos de entrada e saída, a 
quantidade de compassos e também qual naipe está sendo mostrado. O 
gráfico da tabela 6 a seguir, foi planejado por Sampaio e Medeiros para 

Figura 14. (a) 21 flautins, (b) Flautas contrabaixo,
(c) Diversas flautas, (d) Flautas baixo.
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Duração Compasso 0,9965                    Segundos
Duração da Música 281 Segundos 04:41 Minutos

Telas

Segundo
Inicial 

 Segundo
 Final Duração Duração

Estimada Parte Compasso Inicial Compasso Final Nr Compassos

11,445     16,583     5,14       5,98        A 1                              6                            6                          Todos
16,583     20,554     3,97       3,99        A 7                              10                          4                          FlautaSolo
20,554     24,157     3,60       3,99        A 11                            14                          4                          FlautaG-T
24,157     28,161     4,00       3,99        A 15                            18 4                          Flauta1-T
28,161     31,798     3,64       3,99        A 19                            22 4                          Flauta1-1
31,798     35,869     4,07       3,99        B 23                            26 4                          Flauta1-2
35,869     39,640     3,77       3,99        B 27                            30 4                          Flauta2-T
39,640     43,877     4,24       3,99        B 31                            34 4                          Flauta2-1
43,877     47,144     3,27       3,99        B 35                            38 4                          Flauta2-2
47,144     50,984     3,84       3,99        B: 23                            26 4                          Flauta3-T
50,984     54,988     4,00       3,99        B: 27                            30 4                          Flauta3-1
54,988     58,992     4,00       3,99        B: 31                            34 4                          FlautaCB-T
58,992     62,362     3,37       3,99        B: 35                            39 4                          FlautaCB-1
62,362     65,669     3,31       4,98        C 40                            44 5                          FlautaSolo
65,669     72,439     6,77       2,99        C 45                            47 3                          Flautim
72,439     79,146     6,71       5,98        D 48                            53 6                          FlautaBX-T
79,146     84,117     4,97       5,98        D 54                            59 6                          FlautaSolo
84,117     88,255     4,14       3,99        DS B 23                            26 4                          FlautaCB-2
88,255     92,059     3,80       3,99        DS B 27                            30 4                          Flauta3-2
92,059     95,963     3,90       3,99        DS B 31                            34 4                          Flauta3-3
95,963     99,466     3,50       3,99        DS B 35                            38 4                          FlautaG-1
99,466     103,370  3,90       3,99        DS B: 23                            26 4                          Flauta4-T

103,370  107,070  3,70       3,99        DS B: 27                            30 4                          Flauta4-1
107,070  111,310  4,24       4,98        DS B: 30                            34 5                          Flauta1-3
111,310  114,815  3,51       3,99        Coda 60                            63 4                          Flauta4-2
114,815  118,251  3,44       3,99        E 64                            67 4                          Tela Mix
118,251  122,456  4,21       3,99        E 67                            70 4                          Tela Mix
122,456  126,259  3,80       4,98        E 71                            75 5                          Flauta4-3
126,259  129,660  3,40       3,99        E 76                            79 4                          FlautaBX-2
129,660  134,368  4,71       3,99        E e E: 80                            81 4                          FlautaSolo
134,368  138,205  3,84       3,99        E 82                            85 4                          FlautaG-2
138,205  141,842  3,64       3,99        F 86                            89 4                          Flauta2-3
141,842  148,382  6,54       4,98        F 90                            94 5                          Flauta2-4
148,382  152,085  3,70       1,99        G 95                            96 2                          Todos
152,085  155,956  3,87       5,98        G 97                            102 6                          Flauta1-4
155,956  159,793  3,84       3,99        G 103                          106 4                          FlautaBX-3
159,793  166,233  6,44       4,98        G: 103                          108 5                          FlautaBX-1
166,233  196,797  30,56     63,77      H 109                          126 64                        Improvisos
196,797  230,964 34,17     3,99        I 127                          130 4                          FlautaG-3
230,964  234,8969 3,93       3,99        I 131                          134 4                          FlautaG-4
234,897  238,705 3,81       3,99        I 135                          138 4                          Flauta4-4
238,705  242,409 3,70       3,99        I 139                          142 4                          Flauta4-5
242,409  246,346 3,94       3,99        J 143                          146 4                          FlautaBX-4
246,346  250,117 3,77       3,99        J 147                          150 4                          Flauta3-4
250,117  253,954 3,84       6,98        J 151                          157 7                          Flauta3-5

30,497 30,50     J 158                          158 1                          Flauta4-6
253,954  257,591 3,64       3,99        J: 143                          146 4                          Flauta4-6
257,591  261,762 4,17       3,99        J: 147                          150 4                          FlautaCB-T
261,762  265,098 3,34       3,99        J: 151                          154 4                          Flauta3-6
265,098  269,369 4,27       2,99        J: 159                          161 3                          Flautim
269,369  272,873 3,50       2,99        J: 159                          161 3                          FlautaCB-T
272,873  276,196 3,32       2,99        K 162                          164 3                          FlautaSolo
276,196  279,579 3,38       3,99        165                          168 4                          Dir. Abraf
279,579  282,616 3,04       2,99        K 169                          171 3                          Todos

271,171  301,67  280,00    Total de compassos 282                      
Adicional (4 compassos 4 tempos) 4
Considerar , somando os tempos a mais 286                      

Áudio Partitura

Mapa das Telas 

Tabela 5. Mapa das telas (Medeiros, 2020).
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o momento tutti da Orquestra abraf, no qual estão todos os 220 flautis-
tas e o percussionista. Esta tela apareceu três vezes no vídeo: no início, 
no meio e no final.

Observa-se na tabela 6 a distribuição dos naipes com seus respec-
tivos números de integrantes. Eles estão representados em diferentes 
cores, da esquerda para a direita, da seguinte forma: flauta 2 em azul, 
flauta 1 em amarelo, flautim em branco, solistas em vermelho, flauta 
3 em verde, flauta 4 em azul escuro, flauta em sol em abóbora, flauta 
baixo em roxo, flauta contrabaixo em cinza e a percussão em preto. 
Esse planejamento almejou distribuir os naipes do agudo para grave, 
de forma descendente, como vemos no alto representado na cor branca 
os flautins e embaixo, na cor cinza, as flautas contrabaixo. A seguir, na 
figura 15, vemos a realização final deste planejamento da tabela 6, com 
todos os músicos na tela.

Lançamento

Como a abraf tem por hábito realizar o seu Festival em torno do feriado 
nacional de sete de setembro, os membros da diretoria consideraram que o 
dia 7 de setembro de 2020 seria o ideal para o lançamento do vídeo Caldo 
de cana e coroaria quatro dias seguidos de atividades contínuas online. 
A estreia nesta data propiciaria uma maior audiência na estreia do vídeo 
e manteria a tradição de agregar os flautistas, especialmente no período 
pandêmico.

Tabela 6. Mapa das telas Excel (Medeiros, 2020).
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O vídeo estreou na plataforma YouTube, seguido de reunião em sala 
virtual organizada pela abraf na plataforma Zoom, na qual a equipe que 
coordenou o projeto, interagiu em tempo real com 100 flautistas convida-
dos espalhados pelo país. Contabilizando a exibição do vídeo nas plata-
formas das redes sociais oficiais da abraf, na semana inicial ocorreram 
mais de 10.000 visualizações, número este muito expressivo para um 
coletivo de flautistas.

Processos colaborativos

Nesta versão da música Caldo de cana, o processo colaborativo ocorrido 
desde sua estruturação inicial, na parte musical e na produção executiva, 
passando pelas gravações até a finalização do vídeo, aconteceu em vários 
níveis. Classifico a ação dos partícipes não somente como colaborativa, 
mas também, transformadora.

Já nos primórdios do projeto, para a gravação com a Orquestra 
abraf, Sampaio sugeriu acrescentar novas partes ao arranjo: um flau-
tim, uma flauta 4 mais simples tecnicamente e a flauta contrabaixo, para 
contemplar a família da flauta em sua totalidade (figura 5). Essa colabo-
ração modifica a instrumentação e dialoga com o compositor/arranja-
dor que teve que fazer as adaptações no arranjo e escrever novas vozes 

Figura 15. Quadro final 220 flautistas e 1 percussionista (Medeiros, 2020).
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para se adequar à proposta. Observo que acrescentar três novas vozes a 
um arranjo finalizado significa criar novas partes e, obrigatoriamente, 
rever toda a distribuição de vozes, para se obter um equilíbrio sonoro e 
resultado final satisfatório. Muitas vezes modificar arranjos finalizados 
é mais trabalhoso do que iniciar um arranjo com a nova instrumentação 
requerida.

Outro exemplo de colaboração, que modificou a estrutura da música, 
partiu de um músico participante, o flautista Toninho Carrasqueira. Com a 
base da música já gravada, Carrasqueira manifestou seu desejo de também 
participar da seção de improvisos. Pensando no tempo total da música, 
a seção de improvisos inicialmente foi concebida com oito compassos 
para cada solista da seguinte forma: (1) David Ganc (flauta em dó), (2) 
Carlos Malta (flauta baixo), (3) Teco Cardoso (flauta em sol) e (4) Cesar 
Michiles (flauta em dó). A partir da proposta de Carrasqueira, Sampaio 
concluiu que seria musicalmente positivo aumentar a seção de improvi-
sos e propôs a inclusão de mais dois choruses na base, o que propiciaria 
convidar mais quatro improvisadores, assim, teríamos solistas represen-
tando todos os instrumentos da família da flauta. Desse modo, a música 
foi enriquecida com os improvisos de (5) Toninho Carrasqueira (flauta 
em dó), (6) Mauro Senise (piccolo), (7) Dudu Oliveira (flauta em dó) e (8) 
Sergio Morais (flauta contrabaixo). Para viabilizar esta ação era necessá-
rio modificar a base já gravada. Os meios tecnológicos me possibilitaram 
fazer uma “cirurgia” no meu estúdio, abrindo essa seção, preenchendo 
o novo espaço com as flautas da base de acompanhamento, previamente 
gravadas.23 Feita essa operação, Oliveira, o engenheiro de áudio, prosse-
guiu com a edição da música em Belo Horizonte.

Ressalto que improvisos tornam a gravação única, pelo fato que o 
improviso per se é, uma curta (neste caso) composição em tempo real,24 

23 Esta delicada operação, no passado, requisitaria que cada músico fosse ao estúdio 
de gravação para gravar sua parte, que tudo fosse remixado e que esta inserção fosse 
realizada na mesa de edição, na fita master de meia polegada, por meio de corte e 
colagem dos trechos de forma concreta e não virtual como é hoje.

24 Para o leitor interessado em aprofundar a relação da improvisação com a composição 
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dentro de outra. Essa singularidade é evidenciada pelo processo colabora-
tivo/interativo dos oito solistas, visto que cada um, em sua cidade, escutou 
a gravação do solista anterior para dar continuidade ao discurso musi-
cal, contribuindo com sua individualidade. Em se tratando de uma obra 
audiovisual, a equipe de produção discutiu e trocou ideias no processo 
de mixagem do áudio com Oliveira e também com Medeiros, diretora do 
vídeo, responsável pela concepção visual do projeto. Assim, o resultado 
final é fruto da discussão que envolveu os cinco membros do núcleo de 
produção.

Finalmente, faltando pouco tempo para a estreia, aconteceu mais 
uma ação colaborativa. A poucas horas do lançamento, a equipe de 
produção notou que os 15 segundos iniciais da apresentação do vídeo, 
com a logomarca da abraf e a titulagem, estavam indesejavelmente 
em silêncio. Para preenchê-los, Sampaio sugeriu que fossem gravados 
efeitos sonoros não convencionais provenientes de flautas, chamados 
keyclicks25 (ruídos de chaves) e whistle tones (assobio gerado por emis-
são de ar com embocadura difusa, em pp, que gera harmônicos) técnicas 
estendidas de flauta, também usadas em música contemporânea. Então, 
faltando duas horas para enviar o vídeo, gravei esses efeitos em over-
dubs (áudios gravados de forma superposta) em sete canais utilizando 
o piccolo, flauta em dó, flauta em sol e flauta baixo, no meu estúdio. 
Em dois canais usei um plugin26 de delay de repetição gerando um efeito 
multiplicador nas notas tocadas, que resultou em um efeito percussivo 
amplificado pela gravação feita com proximidade em um microfone 
sensível, reforçado com o volume adequado na mixagem. A tecnolo-
gia de gravação e edição permite proezas como essa, mesmo com o 

sugiro pesquisar em Ganc (2017), onde dedico um capítulo a esse assunto, tendo 
como referencial teórico Nettl (1974, 1998), Benson (2003) e Berliner (1994).

25 Usamos estes anglicismos por serem termos técnicos utilizados de forma recorren-
te, no caso, tanto entre os flautistas, assim como nos jargões usados em estúdios de 
gravação.

26 Parâmetro modificador do áudio gravado que pode ser inserido nos canais com di-
versos objetivos.
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exíguo prazo. Feito isso, Medeiros fez o upload final para a plataforma 
YouTube, a tempo da estreia.

Aspectos sócio-musicais

A gravação do vídeo da Orquestra abraf transcendeu o significado de 
um concerto ou gravação convencionais como conhecíamos previamente. 
Pela forma que os 221 músicos gravaram o vídeo, pode-se considerá-lo 
um registro da época em que vivemos. O “distanciamento social” foi uma 
medida sanitária adotada no combate à pandemia da covid-19. Por isso, 
isolados em seus quartos, espalhados por todo o país, e também no exte-
rior, os músicos gravaram a sua parte com a vontade de participar de uma 
ação coletiva onde sentiram-se unidos em um projeto, no qual uma voz se 
juntava a outra em camadas superpostas, tornando-se parte do todo musi-
cal, quebrando o isolamento, fazendo parte de um coletivo. A pandemia 
foi o estopim de uma busca para novos meios de fazer música em conjunto. 
O etnomusicólogo John Blacking disserta sobre a relevância da música na 
sociedade contemporânea ao afirmar que

Assim, se um compositor deseja produzir música que seja relevante para seus 
contemporâneos, seu problema principal não é realmente musical, embora assim 
lhe pareça: é um problema de atitude para com a sociedade e cultura contem-
porâneas em relação ao problema humano básico de aprender a ser humano. A 
música não é uma linguagem que descreve como a sociedade parece ser, mas uma 
expressão metafórica de sentimentos associados à maneira de como a sociedade 
é. É um reflexo da resposta às forças sociais e, em particular, às consequências 
do trabalho na sociedade (Blacking, 1973, p. 104).27

Ampliamos este pensamento não só ao ato de compor uma música rele-
vante à sociedade contemporânea, e sim a tudo que envolve o fazer musi-

27 “Thus, if a composer wants to produce music that is relevant to his contempora-
ries, his chief problem is not really musical, though it may seem to him to be so: it 
is a problem of attitude to contemporary society and culture in relation to the basic 
human problem of learning to be human. Music is not a language that describes the 
way society seems to be, but a metaphorical expression of feelings associated with 
the way society is. It is a reflection of response to social forces, and particularly to 
the consequences of labor in society” (tradução nossa).
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cal em conjunto, na época em que é realizado. Um novo problema exige 
novas soluções e a inventividade humana invariavelmente, cedo ou tarde, 
aparece em situações extremas. A necessidade de interação social através 
do computador para sua utilização em aulas remotas28 para fazer grava-
ções à distância29 e também para difundir palestras, reuniões e lives,30 fez 
com que os desenvolvedores de tecnologia criassem novas plataformas em 
tempo recorde e aprimorar as pré-existentes.

É preciso então discorrer sobre os elementos sócio-tecnológicos que 
permearam a gravação. Para isso, recorremos a Bruno Latour (2012) e 
sua teoria Ator-Rede ou ant (Actor-Network-Theory) como referencial 
teórico. Em seu livro Reagregando o social, uma introdução à teoria do 
Ator-rede, Latour concebe suas ideias em formato, por ele chamado, de 
fonte de incertezas ao invés de certezas. Para Latour, “[r]elacionar-se 
com um ou outro grupo é um processo sem fim constituído por laços 
incertos, frágeis, controvertidos e mutáveis” (Latour, 2012, p. 50). No 
caso de nossa gravação, o grupo formado foi composto por uma grande 
rede heterogênea de flautistas com diferentes formações, distintas orien-
tações e objetivos musicais. Para a equipe organizadora era uma incóg-
nita como seria o resultado final, tanto na parte musical, quanto na parte 
visual, e também como se desenvolveria o relacionamento de todos no 
período preparatório. Para este fim, foi criado para comunicação interna 
um grupo de WhatsApp e um grupo de Gmail. A única certeza era a 
incerteza de que a ideia teria adesão nacional.

28 A “aula remota” foi uma solução emergencial adotada pelas universidades, cursos e 
professores particulares para dar continuidade ao ano letivo. Embora tenham alguns 
aspectos semelhantes, não deve ser confundido com o ead (Ensino à Distância), que 
tem estrutura e regulamentação própria anterior à pandemia.

29 As gravações remotas, onde por exemplo, uma base pode ser enviada para um es-
túdio, na qual o músico grava a sua parte e, se desejado, pode ser mixada em outro 
estúdio, já aconteciam no período pré covid-19. Apenas nota-se um aumento deste 
sistema de março de 2020 em diante.

30 Esta modalidade foi uma característica e consequência direta da pandemia. Foi uma 
alternativa para realização de shows, diálogos, debates e palestras, que proliferou 
abundantemente neste período.
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No seu livro, Latour constantemente faz uso de metáforas singulares. 
As acepções da palavra ator englobam muitos significados. Não é exata-
mente o “protagonista” e sim um partícipe da ação, e a palavra rede, não 
é uma metáfora correspondente a algo material como uma rede de esgo-
tos ou com conotação tecnológica como a world wide web, ou internet. 
São palavras/conceitos que contêm uma miríade de inter-relações. Para 
Latour, “[o] ator, na expressão hifenizada ‘ator-rede’, não é a fonte de 
um ato e sim o alvo móvel de um amplo conjunto de entidades que enxa-
meiam em sua direção” (Latour, 2012, p. 75). E para o sociólogo, rede é 
“uma expressão para avaliar quanta energia, movimento e especificidade 
nossos próprios relatos conseguem incluir. Rede é conceito e não coisa” 
(Latour, 2012, p. 192). Ela não é feita de fios de nylon, “[...] ela é o traço 
deixado por um agente em movimento” (Latour, 2012, p. 194), e autor 
acrescenta, “[é] uma ferramenta que nos ajuda a descrever algo, não algo 
que esteja sendo descrito” (Latour, 2012, p. 192). Rede seria, portanto, 
um conceito ainda mais abrangente do que sociedade.

Segundo Latour, os objetos também são elementos partícipes e 
influenciadores da ação pois “qualquer coisa que modifique uma situa-
ção fazendo a diferença é um ator” (Latour, 2012, p. 108). No caso do 
nosso vídeo pode-se referir a diversos objetos como: a flauta, o micro-
fone, a câmera, o ambiente da gravação, os objetos e paredes que refle-
tem a sonoridade etc. Mas vamos nos ater aqui ao computador, que 
tem transformado nas últimas décadas todas as atividades humanas, 
suas relações sociais e econômicas. O computador é simultaneamente 
um “possibilitador”, facilitador e limitador da ação, já que não pode-
mos suplantar as fronteiras delimitadas pela concepção estrutural do 
programa e a capacidade de processamento da máquina que esteja sendo 
utilizada. Para Latour “[j]á agora, a história da tecnologia mudou para 
sempre as maneiras de apresentar os relatos sociais e culturais” (Latour, 
2012, p. 122).

A socióloga Claudia Scire (2017) sintetiza o pensamento de Latour ao 
afirmar que esta interação de atores envolve uma rede sócio-técnica, não 
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restrita a humanos e objetos, já que inclui discursos, ferramentas, imagi-
nários, formando uma cadeia de ações oriunda e decorrente desta relação, 
criando realidades e redefinindo campos de ação. É uma relação multidi-
mensional capaz de se expandir para todos os lados e direções. Os objetos 
nos permitem criar novos fluxos de ação e também nos permitem entender 
por que agimos de determinada forma ou não. São elementos cruciais na 
conformação da sociedade tal como ela existe hoje, e das formas como 
agimos (Scire, 2016 e 2017).

Latour opta pelo termo coletivo ao invés de sociedade por ser mais 
abrangente e inclusivo, por isso, também o adotamos. Portanto, o resul-
tado artístico de nosso vídeo é mediado, obtido e influenciado por todos 
os atores que têm participação ativa: músicos, flautas, editora de vídeo, 
engenheiro de som, computadores, estúdios, microfones, câmeras, 
zabumba, triângulo, escrita dos textos, idealizadores, debates, a abraf, 
o frentista do posto de gasolina que cultivou e doou a cana utilizada 
na foto de abertura do vídeo, e podemos continuar listando de forma 
retroativa ou ativa, essa intrincada rede de associações. O que podería-
mos chamar de fatores extramusicais, ou seja, todos os procedimentos 
exteriores ao ato intrínseco e exclusivo de tocar e de produzir música, 
segundo a ant de Latour, tornam-se elementos formativos, importan-
tes e integrados no resultado final do vídeo. Atores ativos que deixam 
sua marca indelével durante o processo de construção até a conclusão 
da obra.

O antropólogo e etnomusicólogo Alan P. Merriam considera que a 
música é onipresente na sociedade ao afirmar que “[...] é evidente que a 
música é usada em parte ou em quase toda atividade humana” (Merriam, 
1964, p. 216).31 Em The Anthropology of Music (1964), Merriam dedica 
um capítulo aos usos e funções da música e sinaliza que mais do que descre-
ver o fenômeno musical, o que nos importa saber, é o que a música faz para 
as pessoas e como. Listo aqui minhas impressões que motivaram as 221 

31 “[…] it is evident that music is used as accompaniment to or part of almost every 
human activity” (tradução nossa).
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pessoas envolvidas (220 flautistas e 1 percussionista) a participar dessa 
empreitada voluntária: sentimento de pertencimento, vontade de partici-
par de uma prática musical coletiva, quebra de isolamento social, “fuga” 
da pandemia, busca de felicidade, luta contra a depressão, sentimento de 
união, participar de um movimento relacionado à uma associação, prática 
de improvisação, prazer, júbilo, participação em um vídeo, auto exposição 
e likes nas redes sociais, ajuda, “dar uma força”, tocar com seu “ídolo”, 
desejo de manutenção da atividade musical quebrada pela pandemia, parti-
cipar de algo desafiador e sentir-se útil. Algumas dessas afirmações foram 
manifestadas de forma espontânea pelos flautistas participantes, nos grupos 
internos de comunicação (WhatsApp) e também nas redes sociais.

Agora fazemos um exercício parcialmente especulativo do que a 
gravação gerou para os participantes e conjecturar como ela as afetou. 
Parcialmente, porque algumas reações citadas a seguir, foram colhidas 
em escritos de alguns participantes, em redes sociais. São elas: sensação 
de pertencimento, orgulho, felicidade, prazer, sensação de uma missão 
“impossível” cumprida e satisfação de tocar com músicos mais expe-
rientes, mais conhecidos. Foram essas as palavras usadas por muitos 
flautistas em seus comentários pós-gravação. Observamos que a pala-
vra pertencimento está listada como elemento motivacional e também 
como sentimento consequente da gravação. Sampaio, um dos idealizado-
res do projeto, escreve no texto que aparece nos créditos ao final do vídeo: 
“Todos colegas: profissionais e amadores, professores e estudantes. União 
e sentimento de pertencimento. A abraf é isto” (Sampaio Neto, 2020). 
E Latour, na última página de seu livro, aponta que “[n]uma época em 
que já mal se sabe o significado de “pertencer”, a tarefa de convivência 
não deveria ser simplificada em excesso” (Latour, 2012, p. 372). Torna-
-se, portanto importante, a palavra/sentimento pertencimento usada por 
Sampaio tanto na conclusão do vídeo assim como de modo reincidente 
em suas falas em congressos anteriores da abraf. O sentimento de fazer 
parte de algo em comum, de estar enredado, no caso, o tocar flauta, tão 
significativo para essa massa de flautistas, reafirma e amplia o significado 
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de “tocar junto”. Em relação ao público, como receptor da obra, a pala-
vra mais usada foi perplexidade seguida de felicidade e também um senti-
mento de brasilidade foi citado algumas vezes. A tela/mosaico (figura 15) 
dá a dimensão da representatividade alcançada pelos 221 músicos. Essa 
tela pode ser inferida como um pequeno/grande quebra-cabeças humano 
onde cada músico, na sua janelinha, abdica de seu ego e “engrossa o 
caldo” gerado pela superposição das faixas gravadas individualmente, 
unidas em mixagem, resultando em um som coletivo.

Para realizar um levantamento do perfil dos flautistas, duas semanas 
após o lançamento do vídeo, Poll enviou um questionário a todos os parti-
cipantes. A produtora executiva também informou que além dos músicos 
que efetivamente participaram da gravação, 56 flautistas preencheram a 
ficha de inscrição, mas não enviaram o áudio. Do universo dos 220 flau-
tistas, obtivemos 61,8% de respostas, demonstradas conforme a distri-
buição geográfica, faixa etária, gênero, percentual de professores, alunos 
e inserção institucional, e outros dados pessoais (tabela 7).

Os quadros são autoexplicativos no que tange ao levantamento do 
perfil dos flautistas. Quanto à divisão dos flautistas por estados, inven-
tariei os cinco com maior percentual. Abaixo de 5%, a divisão foi pulve-
rizada pelos outros estados. A distribuição dos músicos pelas regiões da 
federação é compatível com a realidade socioeconômica e demográfica 
do país. Pode-se afirmar por esse levantamento, que o grupo de flautis-
tas que participou do vídeo é composto majoritariamente por músicos 
profissionais cuja atuação está bem distribuída entre as áreas da música 
popular e erudita, e que sua inserção como professor, aluno ou músico 
performer, conforme declararam, está dividida entre 140 instituições 
(orquestras, universidades, conservatórios) e grupos musicais.

Conclusão

Em Reagregando o social, Latour já escreve em 2005 sobre a dificuldade 
dos quarentenados pela epidemia do vírus da sars de aprender a não poder 
“associar-se” (no original) a seus amigos e familiares. Em relação ao vírus, 
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o que era um problema em alguns locais em 2005, tomou proporções 
globais mais dramáticas em 2020 com um outro vírus, novo e mutante. A 
pandemia da covid-19 trouxe dentro de si problemas e simultaneamente é 
a gênese de alternativas e soluções aos desafios decorrentes do isolamento 
necessário e obrigatório para conter o vírus. Em nossa área, a arte, com 
o fechamento de salas de concerto, teatros, cinemas, universidades, tudo 
foi suspenso em uma grande fermata. E o mundo de todos se voltou mais 
ainda para dentro do computador. Os programas de computador para 
interação social com imagem em tempo real foram aprimorados. Parce-
rias artísticas com músicos residentes em diferentes países gravando vídeos 
no formato multi-telas interativas aumentaram exponencialmente, o que 
não ocorreria há pouco tempo atrás. No caso do vídeo da música Caldo de 
cana, ele é uma consequência direta do tempo em que vivemos, (re)conec-
tando os laços musicais e sociais de uma categoria, formando uma rede de 
flautistas na qual alguns indivíduos se conheciam e muitos outros passa-
ram a se conhecer, ampliando esta rede, de forma virtual.

Tabela 7. Levantamento do perfil dos flautistas (Poll, 2020).
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Na conclusão de seu Guia para a sociologia da música, Supicic afirma 
que “[...] certas obras musicais ultrapassam, em certo sentido, as funções 
sociais que lhes são impostas por uma sociedade global em um dado 
momento” (Supicic, 1987, p. 360).32 Ele atribui a superação e sobrevi-
vência dessas obras à sua qualidade artística, pois quando libertas das 
condições de seu tempo, não são relacionadas, total ou parcialmente, a 
nenhuma utilidade específica (Supicic, 1987). Não se trata aqui de super-
valorizar a obra gravada e sim de aventar uma de suas possíveis funcio-
nalidades. É uma tarefa difícil para um compositor ou mesmo para o 
analista, categorizar a funcionalidade de uma música escrita sem um fim 
determinado ou uma encomenda específica, mas pode-se afirmar ao final 
dessa experiência, que o Caldo de cana alcançou uma de suas principais 
funções: o congraçamento espontâneo de 220 flautistas de todos estados 
brasileiros.

Nada vai substituir a experiência acústica de um concerto ou qual-
quer apresentação musical ao vivo. O fenômeno acústico atravessando 
o éter, vibrando o sistema auditivo humano é insubstituível. Entretanto, 
sabemos que as apresentações ao vivo são evanescentes. Uma vez tocada 
a nota musical, ela se esvai no ar e não volta. Já a música gravada, fixada 
em uma mídia, seja ela qual for, pode ser ouvida, repetida, vista, revista e 
analisada quantas vezes que assim seja desejado. Em relação ao público, o 
alcance quantitativo dessa música gravada é muito superior a uma única 
apresentação presencial. Não se pode desprezar esse fato e creio que seja 
positivo usar esse fator para favorecer especialmente aqueles que não se 
dedicam à música de massa.

Formado no auge do isolamento pandêmico, o coletivo de flautistas 
unidos sob o nome de Orquestra abraf, embora efêmero como “grupo 
estável” – o futuro dirá se outras experiências dessa dimensão ocorre-
rão –, é perene por estar indefinidamente disponível na Internet no canal 
YouTube da abraf, dependendo apenas de um clique para ser novamente 

32 “[…] certain musical works surpass, in a sense, the social functions imposed on them 
by a global society at a given moment” (tradução nossa).
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ouvida. A tela final do vídeo (figura 15) pode ser considerada uma foto-
grafia do universo da flauta no Brasil hoje. São tantos flautistas importan-
tes, representantes de tantas correntes, de várias orquestras, de distintas 
universidades, de diversos conjuntos espalhados por todo território brasi-
leiro. Flautistas veteranos, flautistas talentosos de novas gerações. Flau-
tistas dedicados à música de concerto, flautistas especializados na arte 
da improvisação. São tantos os nomes que já fazem parte da tradição e 
da história da flauta brasileira, que prefiro não citá-los aqui e, sim, insti-
gar o leitor a buscar o link do vídeo nas referências do artigo, para fruir 
e usufruir da música e conferir os nomes dos 220 flautistas nos créditos 
finais. A arte é fluida, e como um líquido sempre vai procurar frestas para 
cumprir suas funções e penetrar nos meandros do tecido social. A música 
sempre vai encontrar meios para se manifestar, interagir e criar conexões 
com muitos, como esse Caldo doce que “verteu” por todo Brasil.
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Motivação e colaboração no âmbito
da composição a dois pianos
de Francisco Mignone e
a valsa Eponina de Ernesto Nazareth

Alexandre Dietrich, Maria Bernardete Castelan Póvoas1

RESUMO: Artigo sobre episódio e circunstâncias que motivaram Francisco Mignone a 
compor 56 de suas 74 peças para formação instrumental a dois pianos, iniciando pela 
valsa Eponina de Ernesto Nazareth. Consequentes desdobramentos implicaram a criação 
de uma versão para dois pianos, com a composição de partitura para o segundo piano 
em justaposição à referida valsa. A relevância e o significativo número de peças para 
tal formação instrumental denotam que esse gênero camerístico tomou novo impulso 
criativo quando Mignone se uniu à pianista Maria Josephina Guimarães da Silva. O pro-
tagonismo e a colaboração da pianista são associados ao contexto da relação arte-vida, 
considerando-se ações artísticas envolvidas no panorama criativo por ocasião da compo-
sição daquela obra, conforme admitida por autores da psicologia e da música. Anexos às 
informações, são trazidos dados de registros documentais históricos. Atribui-se à parti-
tura do segundo piano da valsa Eponina o papel de elemento motivador da permanente 
colaboração entre o Duo Mignone.

PALAVRAS-CHAVE: Francisco Mignone. Motivação. Colaboração em música. Maria Jose-
phina Mignone. Valsa Eponina. Repertório a dois pianos.

ABSTRACT: Article about episode and circumstances that motivated Francisco Mignone 
to compose 56 of his 74 pieces for instrumental formation for two pianos, starting by 
Ernesto Nazareth’s waltz Eponina. Consequent developments resulted in the creation 
of a version for two pianos, with the composition of the score for the second piano in 
juxtaposition to that waltz. The relevance and significant number of pieces for such in-
strumental formation show that this chamber genre took on a new creative impulse when 
Mignone joined the pianist Maria Josephina. The pianist’s protagonism and collabora-
tive role are associated within the context of the art-life relationship, considering artistic 
actions involved in the creative panoram of the creation of the said work, as observed 
by authors of psychology and music. Attached to the information, data from historical 
documentary records are brought. The score of the second piano of the Eponina waltz is 

1 Universidade do Estado de Santa Catarina (udesc).

doi: https://doi.org/10.47146/rbm.v33i2.39324

Recebido em 2 de novembro de 2020, aprovado em 28 de janeiro de 2021.
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attributed to the role of motivating element of the permanent collaboration between the 
Duo Mignone.

KEY-WORDS: Francisco Mignone. Motivation. Collaboration in Music. Maria Josephina 
Mignone. Eponina Waltz. Repertoire to two pianos.

N a sua vasta obra para piano, entre peças solo, piano e orquestra 
e de música de câmera para diferentes formações instrumentais, 

o compositor Francisco Mignone (1897-1986) deixou o expressivo nú-
mero de 74 composições para dois pianos. As primeiras 18 peças foram 
compostas em 1939, seguidas de nova série criada após seu segundo ca-
samento, com Maria Josephina, em 1964. É notório que as composições 
para tal formação instrumental tornaram-se mais frequentes na linha 
de trabalho de Mignone após aquela data, passando a receber especial 
atenção e dedicação mais constante à produção composicional, elabo-
ração e interpretação. Dentre as 74 obras, em 50 delas o compositor 
escreveu o segundo piano sobre peças de quatro compositores: 35 de Er-
nesto Nazareth, 11 de Zequinha de Abreu, três de Waldemar Henrique e 
uma de Oscar Lorenzo Fernandez. Nas 24 peças restantes da coleção, as 
partes para os dois pianos são totalmente originais de Mignone. As 18 
peças de 1939 criadas com base em composições de Ernesto Nazareth 
estão em manuscritos com data e assinatura de Mignone. Esses manus-
critos estavam sob responsabilidade do compositor e pianista Arnaldo 
Rebello, mas atualmente se encontram no arquivo do Instituto Piano 
Brasileiro em Brasília.

Mignone recorreu a uma eloquência composicional peculiar nessa 
obra, criando a parte do segundo piano inspirado em peças para piano 
solo já existentes, que passaram a figurar como o primeiro piano. Nesse 
processo, Mignone foi fiel às peças originais previamente selecionadas 
de outros compositores, sobre cujas estruturas elaborou as composições 
para o segundo piano: ele realizou uma confluência musical entre os dois 
pianos, estabelecendo uma justaposição funcional e expressiva de peças 
originais que se combinam e dialogam entre si. Na maior parte do reper-
tório aqui tratado, as partituras do segundo piano configuram-se também 
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como peças independentes. Em artigo sobre composições de Mignone, 
quando trata especificamente do repertório a dois pianos, o pianista José 
Eduardo Martins2 diz que

[...] em determinadas obras de Nazareth, entre as quais Apanhei-te cavaquinho, 
Faceira, Confidências, Odeon, Sarambeque, o primeiro piano realiza a partitura 
de Nazareth e o segundo é criação de Mignone. O resultado é extremamente 
curioso, demonstrando invulgar perícia do autor da adaptação. Por outro lado, 
se as obras de Nazareth são independentes e se prestaram ao “enxerto”, este é 
igualmente independente e, se executado isoladamente, torna-se obra original 
que vive de sua própria experiência divertida. É o sempre prazer em criar, axio-
ma característico de Mignone (Martins, 1990, p. 99).

O ímpeto de Mignone ao trabalho e produção nesse repertório é alvo de 
análise no presente artigo. Entende-se que a partitura do segundo piano 
para a valsa Eponina3 de Ernesto Nazareth (1863-1934) é elemento moti-
vador da permanente colaboração entre aquele compositor e Maria Jose-
phina Mignone. Por outro lado, infere-se que informações concernentes 
ao entorno da(s) composição(ões) oferecem aos intérpretes elementos 
essenciais para uma interpretação histórica e artisticamente informada, 
munida de atributos afetivos que podem ser agregados ao discurso 
musical.

Argumentos aqui utilizados levaram em conta a motivação e colabo-
ração no âmbito da música a dois pianos de Mignone. Além do levan-
tamento documental e fac-símiles da produção musical/partituras para 
dois pianos de Francisco Mignone, relevantes informações foram obti-
das em entrevista com Maria Josephina, em 17 de outubro de 2019. Os 
questionamentos foram direcionados para a obra a dois pianos e rende-
ram informações acerca do convívio musical e da colaboração artística 
entre ela e Francisco Mignone durante os 22 anos de casamento. Foram 
também consultados os acervos de partituras da Academia Brasileira de 
Música (abm), no Rio de Janeiro, e do Instituto Piano Brasileiro, além do 
2 Pianista e professor de piano da Universidade do Estado de São Paulo (usp). 
3 De acordo com artigo de Luiz Antônio de Almeida, ver capítulo “A valsa Eponina”, 

não há registro da data de composição, apenas a data de impressão no ano de 1913 
(ver seção “A valsa Eponina”, nesse artigo). 
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catálogo com obras de Francisco Mignone organizado por Flávio Silva4 
(2007). Embora sabendo da existência de peças que não estavam naquele 
catálogo, a pesquisa in loco foi essencial para levantar o real número de 
peças daquela obra e ter acesso aos manuscritos existentes na abm.

Contexto e discussão 

O relevante trabalho artístico-musical de Francisco Mignone, o signifi-
cativo número de suas peças para dois pianos e o fato de que esse gênero 
camerístico teve um impulso a partir da sua união com Maria Josephina 
são fatores que implicaram e orientaram o compositor na criação da refe-
rida obra. A motivação composicional e o protagonismo de sua esposa se 
inserem no ambiente de colaboração artística na criação e interpretação 
do repertório pianístico em análise. As razões que direcionam a criativi-
dade aliada ao ato de selecionar critérios específicos para adotar deter-
minadas formas e ações composicionais assumem relevância no contexto 
em foco. 

A relação existente entre a manifestação artística e a vida social é consi-
derada por Lev Vigotski (1896-1934) e Mikhail Bakhtin (1895-1975) 
como a motivação efetiva que gera e engloba a ação criativa5 em suas 
circunstâncias vivenciais. Também Mota (2014, p. 222 e 229), ao tratar 
e discutir “o processo dinâmico de colaboração criativa no âmbito [...] de 
projetos de artes integradas” diz que “escrever sobre um conceito de cola-
boração criativa nas artes, no contexto de nossa experiência [...], significa 
abraçar um processo narrativo que reflete e incorpora tanto o objeto da 
experiência quanto os diversos momentos vividos de sua concretização”. 
Em relato durante entrevista em 2019, Maria Josephina Mignone descre-

4 Flávio Silva (1939-2019) foi artista atuante na divulgação e organização de eventos 
científicos nas áreas da musicologia e da cultura musical brasileira. Trabalhou na 
funarte por 40 anos, integrou a Academia Brasileira de Música e estruturou o ca-
tálogo de obras musicais de Francisco Mignone.

5 Sobre a relação manifestação artística-vida social, ver Bakhtin (2011, p. 7-9 e 180) 
e Vigotski (1999, p. 308, 312 e 322).
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veu em detalhes o episódio que deu origem à primeira peça a dois pianos 
depois de seu casamento com Francisco Mignone:

[...] nós tínhamos uma casa em Itaipava. Íamos sempre passar as férias lá em 
Itaipava, e tinha um ministro da educação que morava lá, Brígido Tinoco, e a 
esposa dele, a dona Conceição Tinoco, a mãe dela conheceu o Nazareth. Ela che-
gou a mim e disse: ah... eu gostaria tanto que você estudasse, tocasse uma música 
que o Nazareth fez para minha mãe: Eponina... Quando eu cheguei ao Rio eu 
procurei a partitura e comecei a olhar no piano, e, quando eu estava olhando 
ao piano, o Mignone já estava lá do lado e foi para o outro piano e começou 
a improvisar em cima da Eponina, entendeu? Eu falei assim: ah! mas que coisa 
linda! Ah... você tem que colocar, escrever, senão você vai esquecer. Aí ele foi e 
escreveu o primeiro arranjo do Nazareth, que foi Eponina para mim, por causa 
da dona Conceição Tinoco (Mignone, 2019).

Após o episódio vivenciado em Itaipava pelo compositor e sua esposa, 
nos anos 60, as obras para dois pianos passaram a receber atenção espe-
cial, o que desencadeou a seleção de mais obras para compor o segundo 
piano, desde 1939. Nesse sentido, houve um impulso no ato criador a 
partir daquele acontecimento. Poder-se-ia dizer que, intuitivamente, de 
uma condição vivenciada para a criação da peça Eponina, um impulso 
estimulador desencadeou tal reação composicional, uma ação dentro de 
um contexto colaborativo.

O motivo daquela ação fica em destaque, evidente ou não, em sua 
forma de agir sobre o autor; no presente caso, investigação, o compositor. 
No estudo ao piano da valsa Eponina por Maria Josephina, a pedido de 
Conceição Tinoco, percebe-se a ocorrência de uma relação entre manifes-
tação artística e vida social, portanto, entre arte e vida, pois houve uma 
interferência no ambiente criativo/composicional de Francisco Mignone 
que foi diretamente relacionado com o fazer artístico.

Em ato espontâneo, intuitivo, Mignone deu iniciou a uma nova sequên-
cia composicional. Houve um evento motivador decorrente de um fato 
real: o estudo ao piano de Eponina por Maria Josephina, que gerou a 
espontânea improvisação de Mignone, conforme narrou sua esposa na 
entrevista. De certa forma, Mignone transmitiu sua intenção composicio-
nal oriunda de uma situação vivenciada para compartilhar e agradar sua 
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esposa, o que se refletiu no estímulo criativo, na motivação para realizar 
algo. Vigotski fala da força da relação arte e vida quando diz:

A arte está para a vida como o vinho para a uva – disse um pensador, e estava 
coberto de razão. Ao indicar assim que a arte recolhe da vida o seu material, 
mas produz acima desse material algo que ainda não está nas propriedades desse 
material (Vigotski, 1999, p. 307).

Acrescenta ainda o autor que “seria desolador o problema da arte na 
vida se ela não tivesse outro fim senão o de contagiar muitas pessoas com 
os sentimentos de uma” (Vigotski, 1999, p. 307). Para Rudolf Arnheim 
(2004, p. 16), a “intuição é uma capacidade cognitiva reservada à ativi-
dade dos sentidos porque age por meio de processo de campo,6 e só a 
percepção sensorial pode gerar o conhecimento por meio do processo de 
campo”. Segundo o autor, a percepção sensorial conduz os sentidos capta-
dos e os alinha à forma com os elementos externos até desenvolver a intui-
ção. O que o indivíduo, no caso o compositor, capta, percebe e vivencia é 
transformado em sensação e sentimento, e relacionado com a capacidade 
cognitiva. A relação afetiva e o elo significativo construído entre Fran-
cisco Mignone e Maria Josephina refletiram-se no trabalho artístico do 
compositor. Essa relação arte e vida passou a integrar de maneira intensa 
sua carreira como compositor e também como pianista.

A valsa Eponina

A valsa Eponina foi trazida ao contexto de vida de Maria Josephina 
e Francisco Mignone em evento social: encontro de amigos. Questões 
afetivas envolvendo a amizade entre os casais Mignone e Tinoco leva-
ram a desdobramento(s) do episódio que culminaram na criação de uma 
versão para dois pianos: Francisco Mignone compôs a partitura para um 
segundo piano em justaposição àquela valsa. Segue-se cópia de registro 
em foto (figura 1) dos casais Tinoco e Mignone na capital do Brasil.

6 Processo de campo é um termo utilizado por Rudolf Arnheim (2004) para qualificar 
a maneira de captação de dados para análise realizada fora de laboratórios, escritó-
rios ou salas de entrevistas.
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A figura 2a mostra a capa da partitura da valsa Eponina de Ernesto Naza-
reth com apontamentos de Mignone sobre a trajetória de Eponina (deusa 
romana), Júlio Sabino e Vespasiano na Roma antiga, transcritos a seguir. 
Há também observações escritas de Maria Josephina posteriormente à 
composição da partitura a dois pianos por Mignone: “Nesta partitura 
Mignone [compôs] o 2.º piano de sua autoria. As notas escritas a lápis 
são dele”. Segue-se a transcrição dos apontamentos de Mignone na capa 
da partitura da valsa Eponina de Ernesto Nazareth (figura 2a) onde pala-
vras ilegíveis são substituídas por reticências entre colchetes:

eponina – Mulher de Sabino, o qual rebelou as Gálias contra o imperador 
Vespasiano. / Viveu com seu marido durante nove anos escondida num subterrâ-
neo. – Por fim descobertos foram levados à morte, em 78. / Júlio Sabino, gaulês 
do país dos Limçomes(ões) – revoltou-se do [jugo...] de Vespasiano. / Existe tam-
bém um grande jurisconsulto romano sem esse nome [...] chamou seu capitão. / 
Limções, antigos povos das Gálias. Habitavam o Lamgres. / Em francês: Sabinos 
(Mignone, s.d).

Na figura 2b vê-se a primeira página da mesma valsa com delineamentos 
da estrutura para a composição do segundo piano e as seguintes observa-
ções de Maria Josephina: “Olhar a segunda parte, está toda a indicação 
da elaboração de Mignone para o i.o piano de Nazareth”.

Figura 1. Foto do casal Mignone e Tinoco em Brasília, s.d. Da esquerda 
para a direita: Brígido Tinoco, Conceição Tinoco, Maria Josephina 

Mignone, Francisco Mignone. (Mignone, 2016, p. 192).
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Segundo Luiz Antônio de Almeida, pesquisador e biógrafo de Ernesto 
Nazareth, a valsa Eponina foi dedicada ao amigo Virgílio Werneck Corrêa 
e Castro; não há relato da data de composição da peça, somente de publi-
cação, no ano de 1913, pela Casa Vieira Machado.

A valsa Eponina é considerada uma “das valsas mais famosas de Naza-
reth, juntamente com Confidências e Coração que sente” e, até 2012, 
teve 38 interpretações gravadas. Em algumas edições aparece erro-
neamente grafada Epônina (Almeida, s.d.). Informa o biógrafo que “a 
pessoa que inspirou o título da valsa era Eponina Guimarães de Mene-
zes, filha de coronel, nascida em 1885 e dotada de rara beleza”. Sua única 
filha, Maria da Conceição Guimarães de Menezes,7 em depoimento para 

7 Depois Maria da Conceição Tinoco, amiga do casal Mignone.

 

Figura 2a. Valsa Eponina, cópia da capa com anotações de Mignone 
(edição de Irmãos Vitale, 1940).
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Almeida, relatou: “Eu conheci o Ernesto Nazareth, porque ele era profes-
sor de piano de uma vizinha (à Rua Visconde do Rio Branco, centro de 
Niterói) [...] Phoebe Carvalho”. Alfredo Bahiense, amigo de Nazareth, 
em conversa com Maria Conceição falou sobre diálogo que manteve com 
Ernesto Nazareth acerca da “inspiração” que o levou a compor a valsa 
Eponina:

[...] entrei na casa do Nazareth e ele estava no piano tocando uma valsa muito 
bonita, e ele perguntou: “– O que é que você acha dessa música... É bonita essa 
valsa?...” Ah! (respondeu Bahiense) Muito bonita... estou gostando muito... E, aí, 
o Nazareth disse: “– Bahiense, eu me inspirei nessa valsa vendo uma das moças 
que eu acho a mais bonita que já vi na minha vida, e dei o nome dela, Eponina, a 
filha do coronel Guimarães!...” [...] pelo amor de Deus, isso que eu estou revelan-
do a você, essa empolgação, essa admiração pela beleza da Eponina, eu quero que 

 

Figura 2b. Valsa Eponina, p. 1, comp. 1-22
(edição de Irmãos Vitale, 1940).
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você não conte a ninguém... Segredo absoluto!... Porque eu tenho muito receio 
que o coronel Guimarães se ofenda d’eu me inspirar na beleza da filha dele!...” 
Quando perguntado pelo Dr. Bahiense se não iria dedicar esta valsa à Eponina, 
Nazareth disse “Deus me livre!” Maria da Conceição complementou: “Meu avô 
era um político da cidade (de Niterói), era Presidente da Câmara. Meu avô foi um 
homem que morreu no Palácio do Ingá, como Presidente do Estado... Era uma 
pessoa ilustre, tinha aquela filha única, muito bonita, não havia príncipe encanta-
do que pudesse chegar à janela da minha família (Almeida, s.d.).

Acrescenta o pesquisador que as informações obtidas sobre a valsa foram 
desvendadas por Dr. Bahiense após a morte de Nazareth e tornaram-
-se públicas por ocasião de uma transmissão radiofônica de Eponina 
(data ignorada). “Quando soube do segredo guardado por tantos anos, a 
própria Eponina ficou muito envaidecida, posto que Nazareth já era admi-
rado como grande compositor” (Almeida, s.d.). Seguem-se uma cópia da 

 

Figura 3a. Valsa Eponina, capa da partitura para o 2.o piano, manuscrito 
(Mignone, s.d.).



motivação e colaboração no âmbito da composição a dois pianos de f. mignone  

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

733

capa do manuscrito do segundo piano da valsa Eponina composta por 
Mignone com suas anotações (figura 3a) e cópia da página 1 da versão 
final da partitura para o segundo piano (figura 3b).

Ao analisar a escrita dos oito primeiros compassos da valsa Eponina, 
de Nazareth, observa-se que a mesma estrutura rítmica dos quatro primei-
ros compassos é repetida nos compassos 5 a 8 (figura 4a). Da mesma 
forma, o encaminhamento melódico desses compassos é praticamente 
idêntico aos iniciais, somente uma terça abaixo. Embora seguindo a base 
harmônica de Nazareth, ao compor a parte para o segundo piano da valsa 
Eponina, Mignone cria uma estrutura rítmica e melódica contrastante 
em relação à partitura de Nazareth e apresenta um delineamento meló-
dico distinto entre os quatro primeiros compassos e os quatro seguintes 
(figura 4b).

 

Figura 3b. Valsa Eponina, partitura para o 2.o piano, manuscrito, p. 1
(Mignone, s.d.). 
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Confrontando a escrita dos oito compassos de Eponina de Nazareth e 
a parte criada por Mignone para o segundo piano, e, ao analisarmos a 
estrutura melódica e rítmica da valsa do segundo compositor, esta adquire 
uma natureza musical distinta e original, podendo ser interpretada de 
maneira independente como uma peça para piano solo. Mas em circuns-
tância justaposta com a valsa Eponina, o mesmo trecho é acoplado como 
parte do segundo piano desta composição.

Motivação e colaboração em perspectiva: Duo Mignone

Em entrevista, a pianista Maria Josephina Mignone relatou como ocorreu 
o início do processo da colaboração do Duo Mignone a partir do episódio 
da valsa Eponina. Como visto anteriormente, ao retornarem da cidade de 
Itaipava para o Rio de Janeiro, Maria Josephina estudou a valsa Eponina 

Figura 4a. Valsa Eponina, p. 1, compassos 1-9 (edição dos autores a 
partir de Irmãos Vitale, 1940).

Figura 4b. Valsa Eponina, partitura do segundo piano por Francisco 
Mignone, compassos 1-8 (edição dos autores a partir de Mignone, s.d.).
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e Mignone, ao observá-la, em ato espontâneo iniciou uma improvisação 
sobre o estudo. Maria Josephina solicitou que seu marido registrasse a 
improvisação em partitura, dando origem a uma série de partituras para 
o segundo piano, dessa e de outras peças.

A partir de então, e com a criação do Duo Mignone pelo casal, os artis-
tas apresentaram-se em concertos por várias cidades brasileiras e grava-
ram dois long plays interpretando peças a dois pianos. A gravação da 
valsa Eponina encontra-se no primeiro long play produzido no período 
entre 1978 e 1984, gravado na Sala Cecília Meireles, Rio de Janeiro, com 
mais 16 peças a dois pianos e 5 peças solo por Maria Josephina. Essa 
gravação é uma referência para a interpretação do repertório, pois mani-
festa o caráter musical concebido em sua origem. O segundo long play 
foi gravado em 1997 na mesma sala de concertos com outras 18 peças 
em duo. 

Infere-se que o duo pianístico foi consequência direta da experiência 
vivenciada com a informação sobre a existência da valsa Eponina, numa 
relação entre vida e arte. O evento citado interferiu positivamente na 
vontade de Mignone de compor. Vontade esta que é fruto do prazer artís-
tico, do bem que ele propicia e representa ao elemento criador; no caso, o 
compositor. Barret (2014, p. 5) enfatiza que é “importante reconhecer as 
interseções entre o ambiente social, fatores motivacionais e habilidades 
relevantes de domínio e criatividade, cujas possibilidades colaborativas 
de pensamento e prática criativas são trazidas à tona”.8

Nas composições para dois pianos, Francisco Mignone é guiado pela 
vontade, incontestavelmente no instante em que se dedica a compor 
para essa formação instrumental. O elemento psicológico propulsor da 
sua vontade está diretamente relacionado com seu sentimento de afeto 
por Maria Josephina, com o protagonismo emocional que ambos viven-
ciavam. No episódio da valsa Eponina, espontânea e intuitivamente 

8 “Importantly, in recognizing the intersections between the social environment, mo-
tivating factors, and domain and creativity relevant skills, the collaborative possibi-
lities of creative thought and practice are brought to the fore” (tradução nossa).
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Mignone criou a possibilidade de sentir prazer ao agradar sua esposa, 
comungando de um prazer mútuo, utilizando-se das composições para o 
duo. Maria Josephina, por sua vez, destacou-se ao contribuir com a reto-
mada do compositor em criar peças para dois pianos e ao ato de ambos 
tocarem juntos aquele repertório, colaborando também para a criação do 
Duo Mignone, que levou Mignone a retomar sua carreira como pianista. 

O resultado dessa experiência positiva motivou e impulsionou 
Mignone ao contínuo desenvolvimento de tais peças, de maneira que 
os elementos resultantes desse prazer foram as obras que implicam não 
somente um prazer do “eu” compositor, mas de uma satisfação sentimen-
tal compartilhada. O fato de Francisco Mignone reiniciar a elaboração 
desse repertório, naquela etapa aumentando a produção desse gênero com 
a colaboração e auxílio na interpretação musical de Maria Josephina, 
justifica-se na vontade de envolvê-la em sua vida integral, também como 
sua companheira de trabalho.

 Embora existam funções distintas para o intérprete e para o compositor, bem 
como, habilidades inerentes a cada um, a relação entre eles pode ser mais próxi-
ma do que simplesmente a ideia de que ao compositor cabe a função de criar a 
obra e ao intérprete a de fazer a leitura das intenções do compositor (Garbosa, 
2002, p. 19).

Indagada sobre sua contribuição nas peças a dois pianos, Maria Josephina 
comentou que o compositor acatava suas opiniões quando solicitadas: 

Você não sabe, tem umas palavras que ele escreveu sobre mim, que ele diz que 
muitas vezes descobriu coisas na música dele, que eu gostava. Está escrito por 
ele. Quer ver, ele diz assim: Olha isso aqui: não seria interessante fazer assim? 
Ele aceitava (Mignone, 2019).

Durante a entrevista, o entrevistador diz a Maria Josephina: “Ele tinha 
esta abertura porque confiava no seu trabalho, também”, ao que ela 
respondeu: “Não... eu acho que ele me admirava, Alexandre. Embora eu 
fosse muito, muito jovem, muito inexperiente, mas alguma coisa ele viu 
em mim para aceitar, não é? Alguma coisa ele viu!” (Mignone, 2019).

Na síntese construtiva da colaboração musical entre Mignone e Maria 
Josephina, no período de convívio do casal, entre 1964 e 1986, entende-
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-se como fatores motivacionais essenciais não somente o aporte oriundo 
de elementos vivenciais, mas que estes se encontram agregados no contí-
nuo e duradouro desenvolvimento do repertório a dois pianos e atividade 
do Duo Mignone. Sob essa perspectiva, observa-se uma integrada cola-
boração, porquanto agregou componentes oriundos da prática musical 
com a interação vivencial dos indivíduos envolvidos no meio existen-
cial do entorno do compositor. Portanto, o protagonismo de Maria Jose-
phina contribuiu de maneira decisiva para a produção musical das peças 
naquele trabalho de coparticipação técnico-musical também via esfera 
afetiva, no momento em que circunstâncias motivacionais foram vislum-
bradas para a específica criação desse repertório. 

De particular relevância para este estudo é a colaboração familiar. [...] Pesquisa 
de Blank e Davidson encontrou que 44% dos parceiros de duos de piano eram 
familiares, 38% dos parceiros deles por casamento (uma pequena maioria, supe-
rando os relacionamentos entre irmãos em 37%. Esses duos trazem conhecimen-
to combinado de dois indivíduos para suportar por um período, muitas vezes 
por anos. A parceria de longo prazo, caracterizada pela igualdade em vários 
níveis, é típica de dois pianos e conta com o senso de colaboração fortemente fo-
cado, muitas vezes trazido para desenvolver a performance (Viney & Grinberg, 
2014, p. 161).9

Não obstante os pressupostos trazidos por Vigotski e Bakhtin, em sua 
teoria da motivação, Maslow (1954) diz que o artista, como indivíduo 
inserido num ambiente social e dotado de sensibilidade mais aguçada do 
que o indivíduo não artista, dispõe de dispositivos para exalar sua neces-
sidade de satisfação. Esta gera uma motivação que, na maioria dos casos, 
pode estar relacionada com sua arte. A atitude impulsionada pela vontade 
tem implicações sentimentais, ora abarcando e satisfazendo o indivíduo 
protagonista do ato, ora oferecendo para um terceiro indivíduo uma rela-
9 “Of particular relevance to this study is familial collaboration. [...] Blank and 

Davidson’s survey found that 44 per cent of piano duo partners were related, 38 
per cent of those by marriage (a slim majority, beating sibling relationships at 37 per 
cent). These teams bring the combined knowledge of two individuals to bear over a 
sustained period, often many years. Long-term partnership, characterized by equality 
on numerous levels, is typical of two-piano teams, and accounts for the tightly focu-
sed sense of collaboration often brought to bear in performance” (tradução nossa).
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ção sentimental. Segundo Maslow, o oferecimento de uma sensação de 
contentamento é manifestado pela motivação:

Tal sensação de prazer em estar em contato manifesta-se no desejo de estar junto 
com o ente querido, tanto quanto possível, em tantas situações quanto possível, 
no trabalho, na diversão, durante a busca estética e profissional. Muitas vezes é 
expresso o desejo de compartilhar experiências agradáveis com a pessoa amada, 
de modo que muitas vezes é relatado que a experiência agradável é mais agradá-
vel por causa da pessoa amada (Maslow, 1954, p. 182).10

Muitas vezes, diante de sua motivação para compor, o compositor é 
influenciado de maneira direta ou indireta pelos agentes externos que o 
circundam. Em artigo sobre a implicação da relação humana na colabo-
ração e na performance, Cardassi e Bertissolo assim se pronunciam:

[...] podemos inferir que o interesse por processos colaborativos baseados em re-
lações humanas refletem nosso interesse – de compositores e performers – em fa-
zer parte de uma nova ecologia musical – onde as relações são horizontais, mais 
inclusivas e menos elitistas. Abordamos esse assunto em texto recente (Cardassi, 
2019), onde discorremos sobre as relações pessoais assumindo hoje um papel 
preponderante na definição de instrumentação de grupos camerísticos e promo-
vendo a emancipação de compositores e performers dos paradigmas tecnicistas 
herdados do século passado (Cardassi & Bertissolo, 2019, p. 4).

Compreende-se, assim, que a motivação é um dispositivo, nesse caso, 
oriundo de elementos de indivíduos que estão envolvidos com a realiza-
ção artística de Mignone, e portanto, a perspectiva da colaboração que 
propiciou a obra musical está relacionada com o impulso que determinou 
o fazer artístico do compositor. As relações externas envolvidas, especifi-
camente nesse fazer artístico, e a crescente aceitação do público em rela-
ção às composições criadas e interpretadas pelo Duo Mignone, são fatores 
determinantes para compreender a colaboração como ferramenta para a 
criação artístico-musical. 

10 “This feeling of pleasure in contact and in being with, shows itself also in the de-
sire to be together with the loved one as much as possible in as many situations as 
possible; in work, in play, during aesthetic and intellectual pursuits. There is often 
expressed a desire to share pleasant experiences with the loved person so that it is 
often reported that the pleasant experience is more pleasant because of the presence 
of the sweetheart” (tradução nossa).
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Aqui trazemos o depoimento de Viney & Grinberg (2014) sobre seu 
duo a dois pianos e a conexão com a importância das condições externas 
no desenvolvimento da colaboração:

Nossa tese é que a colaboração não é um mero subproduto da interação social. 
O duo pianístico acarreta, mas é antes a característica definidora da totalidade 
de nossas atividades. A colaboração está no cerne de nossas interações pessoais 
e artísticas diárias e é o único ingrediente mais crucial no momento da perfor-
mance (Viney & Grinberg, 2014, p. 158).11

Ao criar sua obra musical, Mignone sente-se motivado, recebe estímulos 
para realizar seu ato. Nessa premissa, está justaposta a criatividade, que, 
de acordo com Vigotski (1999, p. 325), também detém aspectos circun-
dantes do meio que envolve o indivíduo realizador do ato. O autor escla-
rece que os elementos criativos utilizados pelo artista se originam e se 
constroem, basicamente, da realidade do indivíduo. O processo de elabo-
ração artística é submetido ao seu pensamento, onde elementos vivenciais 
seriam reelaborados e transformados em produto da imaginação. A cita-
ção a seguir, do mesmo autor, elucida esse processo:

[...] as criações mais fantásticas nada mais são do que uma nova combinação de 
elementos que, em última instância, foram hauridos da realidade e submetidos à 
modificação ou reelaboração da nossa imaginação (Vigotski, 2009, p. 20). 

Aquele elo significativo, o sentimento de afeto mútuo entre Mignone e 
Maria Josephina, foi sustentado na emoção e na motivação que impul-
sionou o compositor a criar (vontade impulsionada pelo sentimento) a 
significativa quantidade de peças a dois pianos.

Em carta para Maria Josephina, de 27 de março de 1964, Mignone 
relatou seus sentimentos, enfatizando a importância da pianista em sua 
vida e o quanto lhe devia pela retomada de sua existência. Segue transcri-
ção dessa carta de Mignone para Maria Josephina, secundada pela cópia 
da carta original, na figura 5 (Mignone, 2016, p. 30).

11 “Our thesis is that collaboration is not a mere by-product of the social interaction 
duo pianism entails, but is rather the defining feature of the totality of our activities. 
Collaboration is at the heart of our daily personal and artistic interactions and is the 
single most crucial ingredient in the moment of performance” (tradução nossa).
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Jô, meu amor: [...] Você chegou no momento em que eu, como um cego, necessi-
tava de ser tomado pela mão e ser guiado à tenda da felicidade mais completa. Eu 
era um ser cético, uma flor sem perfume. Sentia-me como um homem apático em 
vias de atingir uma velhice pessimista. / E você veio. Você me deixou entrever a 
possibilidade de “beleza de viver’ e povoou de novo a minha vida de ideais, me deu 
nova fé entusiasta e plasmou em mim uma inteireza serena e sorridente, bondosa 
e tolerante para tudo e para todos. / Você, Jô, estabeleceu a minha vida e o meu 
destino. Perto e com você sou e serei um homem realizado. / Como agradecer-lhe 
por tanta alegria e felicidade? Só e unicamente com muito amor e chamando-lhe a 
companheira dos meus sonhos e da minha realidade. / Beijo-lhe as mãos, os olhos 
queridos e as “covinhas adoradas”, com a saudade sempre crescente e apaixonada 
de quem muito lhe quer. / Franz (Mignone, 2016, p. 30).

Convém salientar o enamoramento de Mignone por Maria Josephina no 
momento dessa carta, ao manifestar seus sentimentos íntimos. Ao revelar: 
“Eu era um ser cético, uma flor sem perfume. Sentia-me como um homem 

 

Figura 5. Cópia de carta de Mignone para Maria Josephina
(Mignone, 2016, p. 246).
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apático em vias de atingir uma velhice pessimista”. Mignone descreveu 
sua situação emocional ao referir-se sobre seu futuro. Adiante concluiu: 
“E você veio. Você me deixou entrever a possibilidade de ‘beleza de viver’ 
e povoou de novo a minha vida de ideais, me deu nova fé entusiasta e plas-
mou em mim uma inteireza serena e sorridente, bondosa e tolerante para 
tudo e para todos”. De fato, Mignone vinha passando por um período 
com pouca produção de novas composições. Em prefácio ao livro Cartas 
de amor, Myrian Dauelsberg12 relata sobre o citado período na vida de 
Mignone: “Revejo o início de seu namoro com Maria Josephina e seu 
renascimento gradativo após um período doloroso. Graças a [ela] recu-
perou um novo alento, uma nova vontade de compor e de viver” (Dauels-
berg apud Mignone, 2016, p. 14).

Seguindo diretrizes acerca da motivação no ambiente musical, ao 
reunir critérios norteadores que caracterizam a ação motivadora, Susan 
Hallam (2016) trata sobre a importância da motivação na música e seus 
aspectos no ato composicional, na recepção auditiva e na ação artística. 
Hallam designa o ambiente vivencial em que o indivíduo está inserido 
como fator essencial para prosperar o estímulo composicional, oriundo 
da vivência experimentada pelo compositor dentro do seu ambiente:

Certos aspectos de nossa individualidade são predeterminados, como nosso 
temperamento biológico, nosso sexo e nossa idade. Esses são moldados atra-
vés da interação com o meio ambiente para desenvolver nossa personalidade, 
identidade de gênero, processos cognitivos e nossas auto-percepções... Algumas 
influências ambientais são internalizadas a tal ponto que chegam a afetar o indi-
víduo funcionando ao longo do tempo de maneira bastante consistente... Onde 
o ambiente satisfaz as necessidades individuais e facilita os objetivos pessoais, é 
provável que a motivação seja aumentada (Hallam, 2016, p. 479-480).13

12 Professora Titular aposentada da Escola de Música da ufrj, filha da violinista 
Mariuccia Iacovino e enteada do pianista Arnaldo Estrella, ambos amigos do casal 
Maria Josephina-Francisco Mignone.

13 “Certain aspects of our individuality are predetermined, for instance, our biological 
temperament, our sex and our age... Some environmental influences are internalized 
to such an extent that they come to affect the individual’s functioning over time in 
a fairly consistent way... Where the environment satisfies individual needs and faci-
litates personal goals, motivation is likely to be enhanced” (tradução nossa).



dossiê ›processos criativos em performance musical colaborativa‹

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

742

Percebe-se claramente que a presença de Maria Josephina reavivou o 
ânimo criativo de Mignone. Diante da reação sentimental que Mignone 
teve, estando ele apático e sem ânimo, há uma transmutação de senti-
mento, alterando seu estado vivencial. Vigotski esclarece sobre a relação 
do sentimento na arte: 

A arte introduz cada vez mais a ação da paixão, rompe o equilíbrio interno, 
modifica a vontade em um sentido novo, formula para a mente e revive para o 
sentimento aquelas emoções, paixões e vícios que sem ela teriam permanecido 
em estado indefinido e imóvel (Vigotski, 1999, p. 316).

Vigotski fala da relação da arte com a vida que propicia a catarse. Nesse 
período em análise da vida de Mignone, os sentimentos vividos geram 
motivação para desencadear uma série de composições a eles relacionados. 
O desejo de criar para agradar permitiu-lhe o prazer, prazer em agradar 
a outrem. O sentimento de amor e gratidão lhe proporcionaram prazer. 
Esse prazer existencial, em conjunto com o ímpeto composicional, retirou 
Mignone de um desânimo momentâneo. Essa perspectiva, assim como a 
necessidade do artista de expressar-se através do seu material artístico com 
o mundo próximo, são evocadas nas seguintes palavras de Bakhtin:

[...] estabelecemos que a relação do artista com a palavra enquanto palavra é um 
momento secundário, derivado, condicionado por sua relação primária com o 
conteúdo, ou seja, com o dado imediato da vida, da sua tensão ético-cognitiva. 
Pode-se dizer que, por meio da palavra, o artista trabalha o mundo, para o que a 
palavra deve ser superada por via imanente como palavra, deve tornar-se expres-
são do mundo dos outros e expressão da relação do autor com esse mundo. [...] 
[O] estilo artístico não trabalha com palavras mas com elementos do mundo, 
com valores do mundo e da vida; esse estilo pode ser definido como um conjunto 
de procedimentos e de informação e acabamento do homem e do seu mundo, e 
determinada relação também com o material (Bakhtin, 2011, p. 180).

Em complemento, sobre a conexão entre o “eu” artista, o social e suas 
implicações nesse ambiente, Vigotski (1999) relaciona o indivíduo às 
emoções:

[...] a arte realiza a catarse e arrasta para esse fogo purificador as comoções mais 
íntimas e mais vitalmente importantes de uma alma individual, o seu efeito é um 
efeito social. A refundição das emoções fora de nós, materializado e fixado nos 
objetos externos da arte, que se tornaram instrumentos da sociedade. De igual 
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maneira, a arte é uma técnica social do sentimento, um instrumento da socieda-
de através do qual incorporada ao ciclo da vida social os aspectos mais íntimos 
e pessoais de nosso ser (Vigotski, 1999, p. 315).

Na carta a Maria Josefina, ao relatar seus sentimentos anteriores e poste-
riores, Mignone os correlaciona com a força propulsora de externar as 
sensações através de suas composições para o mundo. Por outro lado, 
manifesta-se através do convívio um fenômeno também social, ou seja, 
uma produção artística.

Considerações finais

A relação arte e vida está presente na obra a dois pianos de Francisco 
Mignone: uma relação profícua que motivou a criação de 56 peças para 
dois pianos. Fato relevante, considerando que, dentre os compositores 
brasileiros que compuseram para essa formação instrumental, Mignone 
destaca-se pelo volume de repertório e pela forma como o desenvolveu. 
Seu período de maior de criação para este repertório em foco deu-se após 
sua união com Maria Josephina, que foi coprotagonista nessa obra. Reco-
nhecendo-se que sentimentos vivenciados por Francisco Mignone gera-
ram um impulso criador que fez com que se dedicasse sobremaneira às 
composições para dois pianos, a presença de Maria Josephina no conví-
vio artístico e a relação sentimental que nutriam mutuamente foram 
imprescindíveis na elaboração da obra. Dessa forma, o ambiente vivencial 
externo ao compositor foi decisivo para sua produção. Essa interferên-
cia pode ser destacada de forma intensa ou menos aparente. No relato de 
Maria Josephina, fica evidente a intensa interferência entre “arte e vida”. 

Ao cotejar a Eponina de Nazareth com a parte criada para o segundo 
piano por Mignone, percebe-se que sua escrita adquire uma natureza 
melódica e rítmica original, diferente da primeira, e autônoma, podendo 
ser interpretada como peça solo. Os argumentos e dados aqui apresen-
tados mostram que a criação da partitura do segundo piano para a valsa 
Eponina, desencadeada por episódio vivenciado pelo casal Mignone, foi 
motivadora da permanente colaboração entre Mignone e Maria Jose-
phina. Com este artigo espera-se dar maior visibilidade à obra para 
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dois pianos de Francisco Mignone, despertar o interesse de músicos por 
conhecer e interpretar o repertório e enaltecer ainda mais a importância 
do compositor para a bibliografia pianística brasileira, além de desta-
car o protagonismo de Maria Josephina Mignone e sua colaboração no 
contexto aqui estudado.
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Colaboração e técnicas estendidas 
em Interferência: da concepção à 
performance
José Batista Júnior,1 Marcel Castro-Lima2

RESUMO: Este artigo descreve o processo colaborativo entre compositor e intérprete na 
composição e performance de uma obra para clarinete baixo e eletrônica intitulada 
Interferência. Além de uma contextualização em que se discute a colaboração na músi-
ca e as técnicas estendidas, o processo composicional da obra é explicitado de forma a 
demonstrar o papel da colaboração em seu desenvolvimento. Os desafios apresentados 
pelo uso do microtonalismo e pelo uso extensivo de algumas técnicas instrumentais, ain-
da vistas como estendidas em alguns contextos, são abordados de maneira prática. As 
soluções técnicas alcançadas são demonstradas através de variados exemplos de áudio e 
vídeo, incluindo a performance final.

PALAVRAS-CHAVE: Colaboração. Técnicas estendidas. Composição. Performance. Música 
mista.

ABSTRACT: This paper describes the collaborative process between composer and inter-
preter in the composition and performance of a work for bass clarinet and electronics 
entitled Interferência (Interference). In addition to a contextualization, where we discuss 
collaboration in music and extended techniques, the work’s compositional process is 
explained to demonstrate the role of collaboration in its development. The challenges 
presented by the use of microtonalism and the extensive use of some instrumental tech-
niques, still seen as extended in some contexts, are approached practically. The technical 
solutions achieved are demonstrated through various audio and video examples, includ-
ing the final performance.

KEY-WORDS: Collaboration. Extended techniques. Composition. Performance. Electro-
acoustic music.

D e maneira geral, compositores e intérpretes sempre trabalharam jun-
tos, mesmo levando em consideração as particularidades do fazer 
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xx, os processos colaborativos têm sido objeto de estudos aprofundados, 
que buscam trazer à tona categorias e especificidades do fazer musical. 
As novas tecnologias e demandas técnicas contemporâneas parecem ser 
um caminho sem fim e o intérprete atual passa a assumir postura proa-
tiva em comparação a um ideal tradicional, onde a figura do intérprete 
poderia ser resumida a um executor musical de estruturas preestabeleci-
das pelos compositores.

Esse artigo tem como objeto de estudo o processo que deu origem à 
obra Interferência, para clarinete baixo3 e eletrônica. A obra faz parte 
do projeto PandeMúsica − composições e performance 1’, do qual os 
autores fazem parte enquanto idealizador-intérprete e compositor-parti-
cipante. Em contexto de laboratório remoto, os autores refletiram acerca 
da concepção da peça, a sua instrumentação, realizaram diversas experi-
mentações, buscaram soluções técnico-interpretativas para que os mate-
riais composicionais se tornassem o mais idiomático e eficiente possível, 
e trabalharam para a realização da performance.

A estrutura do artigo é apresentada da seguinte forma: (1) Revisão 
bibliográfica sobre colaboração e técnicas estendidas; (2) Relato sobre 
processo composicional de Interferência e processo colaborativo; e (3) 
Relato sobre o processo colaborativo, incluindo as demandas técnicas 
específicas da obra, em especial as técnicas estendidas em articulação 
musical com a eletrônica pré-gravada. Todo o processo colaborativo foi 
documentado através de registros de áudio e vídeo, rascunhos de partitu-
ras com anotações do intérprete e compositor, além das diferentes trocas 
de mensagens registradas e salvas em diários de bordo compartilhados. 
Os registros foram objeto de reflexão e são disponibilizados, em parte, 
por meio de imagens, códigos qr e links.

Os resultados de pesquisa se dividem em práticos e reflexivos. Do 
ponto de vista prático, os resultados incluem a sistematização dos mate-
riais experimentados e selecionados para a composição da obra, incluindo 

3 Embora no Brasil a designação clarineta e clarone estejam amplamente difundidos, 
neste artigo adotaremos os termos clarinete e clarinete baixo.
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as digitações dos multifônicos e quartos de tom no clarinete baixo, e a 
performance em si. Além disso, apresentamos aqui a partitura final e a 
gravação da performance, já publicadas nas mídias digitais do projeto 
PandeMúsica.

Do ponto de vista reflexivo, discutimos a importância da colaboração 
na elaboração de Interferência e, de maneira mais ampla, a importân-
cia desta interação no processo de construção de novas obras. Ainda de 
forma relevante ao processo, incluímos as reflexões sobre as categoriza-
ções de trabalhos colaborativos trazidas por John-Steiner (2000), Hayden 
& Windsor (2007) e Taylor (2016), além da concisa revisão de literatura 
sobre técnicas estendidas. Ainda direcionado aos resultados reflexivos e 
com implicações práticas à realização da performance, as questões musi-
cais tiveram seu lugar desde as demandas técnicas ao clarinete baixo, até 
as questões subjetivas e de caráter interpretativo.

Projeto PandeMúsica – composições e performances de 1’

O projeto PandeMúsica − composições e performance 1’ (um minuto), 
iniciado em março de 2020, surge em um cotidiano de incertezas e rein-
venções impulsionadas pela rotina do confinamento devido à pandemia da 
covid-19. As atividades artísticas e educacionais foram, em grande parte, 
reelaboradas e repensadas para funcionarem de forma remota, mesmo 
levando em consideração as deficiências e desafios impostos pela mudança 
brusca e contornos sociais múltiplos. Repensar trabalhos artísticos com 
perfis presenciais, dialógicos e colaborativos, foi o motivo gerador para 
a iniciativa do PandeMúsica. As primeiras inquietações podem ser aqui 
transcritas como perguntas iniciais de investigação:

1. Como conduzir e articular a interação entre compositores e intér-
pretes durante a pandemia e via internet, de forma remota,

2. Como produzir um material audiovisual compatível com as mídias 
digitais,

3. Como conceber e divulgar um produto pensado para uma fruição 
totalmente digital por parte do público.
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Embora com um perfil predominante prático e de abordagens ligadas 
à construção da performance, o PandeMúsica conta com três integrantes 
inseridos em contextos acadêmicos, o que, naturalmente, direcionou e 
criou contornos de pesquisa em música. Dessa forma, buscou-se desde o 
primeiro momento, delimitar objetivos, apontar métodos, registrar exaus-
tivamente todo do processo em drives compartilhados, diários de bordo, 
e gravações audiovisuais das reuniões.

Para além do sentido amplo de reinvenção, iniciativas de parcerias e 
interação entre intérpretes e compositores, o projeto representa um alento 
psicológico que não pode ser desprezado quando refletimos acerca da sua 
implementação passado um ano do seu início. Seu início se deu durante 
uma pandemia, fato esse que, inevitavelmente, nos rodeia de cenários 
trágicos. Os membros idealizadores estão imersos em trabalhos da música 
brasileira contemporânea de hoje. Esse relacionamento direto com dife-
rentes compositores foi essencial para a partida e a reciprocidade. A partir 
de Daniel Oliveira, primeiro idealizador, juntam-se à equipe Diogo Maia 
e José Batista Júnior, ambos clarinetistas.

O PandeMúsica consiste em uma chamada de peças curtas (1 minuto), 
distribuídas em instrumentações que vão de clarinete ou clarinete baixo 
solo, até quartetos, com aberturas para peças com eletrônica e perfor-
mances cênicas. O fato de se buscar peça curtas de 1 minuto se conecta 
diretamente ao simbólico 1 minuto de silêncio pelas vítimas da pandemia. 
Ao mesmo tempo, busca uma maior visualização e apreciação nas redes 
sociais YouTube, Instagram e Facebook. Entendemos que postagens mais 
objetivas gerariam maior apreciação. De certa maneira, o tempo da peça 
significou também um facilitador para o compositor e, de igual modo, 
para a preparação da performance. Dessa maneira, o PandeMúsica tem 
os seguintes objetivos:

 –  Promover a criação de obras de curta duração para clarinete solo, 
clarone solo ou formações mistas com esses instrumentos em dife-
rentes níveis de dificuldade,

 – Incentivar a colaboração entre compositor e intérprete desde a 
concepção até a gravação das obras,
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 – Ampliar o alcance e divulgar obras de compositores brasileiros atra-
vés de performances em mídias digitais e da disponibilização de 
edições das partituras,

 – Fomentar a prática composicional em um momento de escassez 
de recursos, buscando estimular a criação artística associada ao 
Zeitgeist 4 e à realidade atual, tanto social quanto profissionalmente.

O projeto encontra-se em andamento e até fevereiro de 2021 foram mais 
de 50 performances postadas e um total de 80 compositores participante, 
espera-se a finalização e postagem de todas as peças até março de 2021. As 
postagens são disponibilizadas nas páginas do PandeMúsica no YouTube, 
Instagram e Facebook.5 Como último contorno da iniciativa, o projeto 
prevê a edição de todas as partituras e disponibilização de dois ou três volu-
mes de peças distribuídos em formato digital e visando contribuir para o 
enriquecimento da literatura para clarinete e clarone na música brasileira.

Colaboração compositor-intérprete 

Ao longo da história da música, compositores como Mozart, Beethoven, 
Brahms, Bartok, entre tantos outros, se associaram ou tiveram em parte 
da sua obra a contribuição de destacados intérpretes. Na música contem-
porânea não é diferente, sendo ainda essa associação de fundamental 
importância para a divulgação e performance das obras. O fazer musical 
compartilhado tem sido especialmente objeto de diversos estudos desde 
a segunda metade do século xx, sendo abordados os seus processos cola-
borativos, as suas categorizações e a sua importância para a criação e 
performance na música.

Os estudos abordando os processos colaborativos visam compreender a 
natureza de seus procedimentos, buscando categorizá-los e sistematizá-los. 

4 “Espírito do tempo”, expressão popularizada a partir da Filosofia da história de 
Georg W. Friedrich Hegel (1770-1831). Zeitgeist refere-se a todo o contexto intelec-
tual, sociológico e cultural de determinado tempo e lugar. Para Hegel, cultura e arte 
seriam inseparáveis pelo fato do artista criar em conexão com seu próprio tempo.

5 https://www.instagram.com/pandemusica/,
https://www.facebook.com/pandemusica.pandemusica.7,
https://youtube.com/channel/UCUn0bjfPhu1zmxIrWbs4BJQ.
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Em seu artigo The Changing Composer-Performer Relationship: A Mono-
logue and a Dialogue (1963), Lukas Foss discorre sobre a relação entre 
compositores e intérpretes e a sua importância para romper com padrões 
de fazeres individualizados. Segundo Domenici (2010), Foss é considerado 
um dos primeiros autores a escrever sobre a relação compositor-intérprete, 
focando na importância da divisão de tarefas e nos desafios impostos à 
música nova a partir de uma perspectiva de trabalhos colaborativos.

De forma a enfatizar a importância da interação entre performer e 
compositor para se chegar a inovações, lembremos que “nos dias de hoje, 
o fato dos músicos raramente deterem o domínio destes dois processos 
artísticos (composição e execução) praticamente demanda que inovações 
dependam desta colaboração” (Ray, 2010, p. 1.313). Portanto, segundo 
Domenici e Ray, os ideais de interação e colaboração para a criação de 
novas obras e novas experimentações são parte fundamental para cons-
trução da performance.

A interação entre compositor e performer na música contemporânea, 
seja para a criação de novas obras ou para a performance musical, tem 
ganhado relevância, em especial pela complexidade e diversidade de mate-
riais, experimentações e uso de tecnologias. No trabalho específico de 
Interferência, a colaboração foi primordial, e ocorreu desde a concepção 
da obra, sendo ainda bastante estreitada quando da escolha dos multifô-
nicos e dos quartos de tons utilizados ao longo de toda peça.

Buscaremos assim descrever e analisar a importância da colaboração 
entre compositor e performer num processo de composição para clarinete 
baixo e eletrônica. A abrangência do termo colaboração nos direcionou 
a uma revisão de literatura afim de explorar as categorizações e padrões 
colaborativos, além de utilizar parâmetros e termos que reflitam o verda-
deiro trabalho realizado ao longo desta pesquisa.

Padrões e categorias

O termo “colaborar” tem a sua raiz etimológica no latim, laboro, que signi-
fica trabalhar, cultivar ou exercer um determinado ofício. O prefixo “co” 
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indica o sentido de simultaneidade e concomitância. Assim, nesta pesquisa, 
a palavra “colaboração” se relaciona ao trabalho artístico exercido de 
forma partilhada entre compositor e performer, em prol de uma composi-
ção, pesquisa de materiais, experimentações variadas ou uma performance.

Em um dos mais abrangentes trabalhos sobre o tema da colaboração 
em diferentes áreas, John-Steiner (2000) define colaboração como uma 
aproximação mútua e um resultado do envolvimento durante o qual os 
parceiros ouvem, lutam e buscam os pensamentos e ideias uns dos outros. 
A autora acompanhou diversos estudos de caso, de forma a sintetizar e 
classificar os processos colaborativos em quatro padrões: (1) colaboração 
distribuída; (2) colaboração de complementaridade; (3) colaboração fami-
liar; e (4) colaboração integrativa. A tabela 1 abaixo exemplifica de forma 
resumida os padrões colaborativos e algumas de suas características:

O padrão de colaboração distribuída (John-Steiner, 2000) é conside-
rado raro e frequentemente ligado às áreas científicas, comunidades de 
discurso ou artistas que atuam em estúdios. Os interesses nesse padrão 
são similares, podendo também ocorrer troca de papéis a qualquer 
momento do processo. O segundo, colaboração de complementaridade, é 

PADRÕES CARACTERÍSTICAS

Distribuída
Padrão raro, presente nas comunidades de discurso eletrônico, 
conversas em conferências ou artistas de estúdio, interesses simi-
lares, trocas de papel.

Complementaridade
Forma mais amplamente praticada que consiste na divisão do 
trabalho baseada em conhecimentos complementares, conheci-
mento disciplinar, papéis e temperamento.

Familiar
Organização familiar, adaptação a novos membros, 
companheirismo, sentimento de pertencimento. Apresenta papéis 
flexíveis ao longo do tempo.

Integrativa
Colaborações duradouras que visam transformar conhecimentos 
existentes, estilos de pensamento e abordagens artísticas em 
novas visões.

Tabela 1. Padrões de colaboração (John-Steiner, 2000).
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o mais comum nas mais diferentes áreas e “é caracterizado por uma divi-
são do trabalho baseada em conhecimentos complementares, conheci-
mento disciplinar, papéis e temperamento” (John-Steiner, 2000, p. 198). 
Sobre esse padrão, John-Steiner ainda diz que:

As percepções que os colaboradores fornecem um para o outro podem pertencer 
ao seu ofício, aos seus respectivos domínios ou ao seu autoconhecimento como 
criadores. Isto é particularmente verdadeiro quando a colaboração envolve a 
complementaridade em campos científicos ou em formas de arte (John-Steiner, 
2000, p. 198).

O padrão colaborativo de complementaridade é o que melhor repre-
senta o trabalho entre um compositor e um intérprete na maioria dos 
casos, consequentemente o adotamos nesta pesquisa. Em Interferência, 
compositor e intérprete criaram juntos e buscaram uma apropriação 
mútua da peça, mesmo quando se tratava do fazer específico do outro. 
Entender melhor como se deu a criação da eletrônica a partir do clari-
nete pré-gravado e, por parte do compositor, entender como se dá a 
produção dos multifônicos, quartos de tom, e suas particularidades de 
emissão e dinâmicas, representam apenas um exemplo da complemen-
taridade descrita por John-Steiner em aplicação prática ao processo de 
Interferência.

O padrão de colaboração familiar, como sugere o nome, possui algu-
mas características de uma organização familiar, como a adaptação a 
novos membros, companheirismo e sentimento de pertencimento. Os 
participantes podem também assumir papéis flexíveis ou mudar ao longo 
do tempo (John-Steiner, 2000, p. 201). Esse padrão é comum a compa-
nhias itinerantes de teatro e dança. O último padrão, categorizado por 
John-Steiner (2000) como colaboração integrativa, diz respeito às parce-
rias que buscam transformar conhecimentos já existentes, sendo geral-
mente colaborações bastante duradouras.

Hayden & Windsor (2007) por sua vez realizaram uma categorização 
direcionada apenas à música (tabela 2). Analisando situações variadas 
entre compositores e intérpretes. Os autores classificam as colaborações 
em três categorias: (1) diretiva; (2) interativa; e (3) colaborativa.
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A primeira categoria mostra claramente o perfil hierárquico no qual o 
papel do intérprete se resume à execução da partitura, não havendo nego-
ciações e se limitando às questões da realização de determinada perfor-
mance. A segunda categoria vai de encontro ao que John-Steiner (2000) 
denominou de padrão de complementaridade. Na categoria interativa de 
Hayden & Windsor (2007), ocorre a discussão e negociação direta entre 
o compositor e intérprete de diferentes questões, garantindo assim um 
maior equilíbrio à colaboração, porém respeitando as competências indi-
viduais e a autoria do compositor. Na terceira categoria “colaborativa”, a 
autoria é assinada por todos os envolvidos no processo, não existe hierar-
quia e busca-se a coletividade em tudo, incluindo as tomadas de decisões 
(Hayden & Windsor, 2007).

Como terceira e última classificação relacionada à trabalhos colabora-
tivos, Alan Taylor discute em seu artigo Collaboration in Contemporary 
Music (2016) o uso do termo “colaboração” de maneira abrangente, 
propondo uma nova categorização para os trabalhos colaborativos envol-
vendo compositores e performers. De fato, dizer que uma composição foi 
colaborativa ou que determinado músico colabora com algum composi-
tor diz muito pouco sobre o trabalho efetivamente realizado. A classifi-
cação de Taylor divide os processos em quatro tipos, e o autor classifica 
as relações de trabalho em: hierárquico, cooperativo, consultivo e cola-
borativo. Na tabela 3 abaixo reproduzimos a classificação sugerida por 

CATEGORIAS CARACTERÍSTICAS

Diretiva
Relação hierárquica, papel do intérprete resumido à partitura, 
não há negociações, relação limitada às questões da realização da 
performance.

Interativa
Discussão direta entre compositor e intérprete sobre diferentes 
questões, respeito às competências individuais, autoria do com-
positor.

Colaborativa
Autoria assinada por todos, não existe hierarquia, coletividade 
em todo processo, tomada de decisões de forma coletiva.

Tabela 2. Categorias de colaboração (Hayden & Windsor, 2007).
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Taylor (2016) e, segundo o próprio autor, baseada no efetivo trabalho 
desenvolvido pelos participantes dos processos colaborativos.

No relacionamento hierárquico, ocorre uma clara divisão de tarefas entre 
os participantes, mas ao final um ou mais participantes decidem de forma 
hierárquica sobre qual será a melhor contribuição e decisão a ser tomada. 
O trabalho cooperativo pode ser dividido em consultivo e pré-planejado. 
Em ambos, as tarefas seguem distintas entre os participantes, mas a tomada 
de decisões é realizada de forma compartilhada. Esse tipo de relação de 
trabalho é muito comum em situações nas quais o compositor consulta o 
intérprete ao compor uma obra, o intérprete mostra opções e possibilida-
des e, ao final, ocorre mais uma consulta com experimentações e correções, 
se necessário. No trabalho apenas consultivo, os participantes contribuem 
para uma mesma tarefa em determinado momento do processo, sendo a 
tomada de decisão centrada em uma pessoa. 

No trabalho classificado por Taylor como “colaborativo”, os parti-
cipantes compartilham todas as tarefas e as decisões sobre as contribui-
ções também feitas de forma igualmente partilhada. Assim, Taylor faz 
uma clara distinção entre a atividade de criação dialógica – criada em um 
contexto com os participantes efetivamente presentes – e as demais rela-
ções com participações esporádicas ao longo do processo.

HIERARQUIA NA TOMADA DE DECISÕES
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sim

Trabalho hierárquico:
tarefas são divididas entre os 
participantes. Um ou mais 
participantes decidem sobre a 
contribuição feita.

Trabalho cooperativo:
tarefas são divididas entre os 
participantes, mas as decisões são 
compartilhadas.

não

Trabalho consultivo:
os participantes contribuem 
para as mesmas tarefas. Uma ou 
mais pessoas decidem sobre as 
contribuições feitas.

Trabalho colaborativo:
os participantes compartilham 
tanto as tarefas como as decisões 
sobre as contribuições.

Tabela 3. Formas de relacionamento de trabalho (Taylor, 2016, p. 570).
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Para além dos conceitos aqui revistos, a colaboração desde a concep-
ção da obra até a sua interpretação e performance, nos remete à Bitten-
court (2015) e a sua definição de interpretação musical participativa na 
música mista, onde o autor considera o percurso da interpretação musical 
participativa “desde o design das peças (antes da partitura ser escrita) às 
adaptações feitas à medida que surgem e à criação em concerto e grava-
ções de versões de estúdio” (Bittencourt, 2015, p. 115). Tal abordagem 
representa a prática musical aqui exercida e tem o seu lugar entre os 
demais conceitos pesquisados.

Ainda em relação aos trabalhos colaborativos na música mista, 
Pinto (2014) discorre sobre a mudança de paradigma em relação 
aos papéis exercidos por compositores e intérpretes, e do quanto a 
música mista representa uma mudança desse paradigma na relação 
compositor-intérprete-performance.

O compositor, para além do papel de criador que já tinha, passa a ser um novo 
intérprete pois passa a lidar, através da eletrónica, diretamente com os sons que 
o público ouve. Por outro lado, a performance tem de estar presente desde o 
início, pela exequibilidade técnica e tecnológica, fazendo o intérprete, muitas 
vezes, parte deste processo quando explora os limites do instrumento ou quando 
trabalha a resposta da programação com os sons reais e com a sua exequibilida-
de na performance (Pinto, 2014, p. 53).

O processo aqui desenvolvido em Interferência vai de encontro a três clas-
sificações mostradas anteriormente: John-Steiner (2000) e o padrão de 
complementaridade; Hayden & Windsor (2007) e sua categoria intera-
tiva; e Taylor (2016) e a colaboração cooperativa pré-planejada. A ques-
tão da autoria partilhada não pertence a nenhuma dessas classificações, 
entretanto optamos por acrescentar na autoria o nome do intérprete cola-
borador, exemplo: “Marcel Castro-Lima em colaboração com Batista Jr”. 
Assim, podemos esclarecer e sugerir que houve uma real participação do 
intérprete ao longo da construção da obra, em todo o processo de criação.

Categorizar, classificar e enquadrar o trabalho artístico, de certa forma, 
mereceu uma reflexão ao final deste tópico. Entendemos que a natureza 
ampla e por vezes, sistêmica, do trabalho artístico, nem sempre poderá ser 
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colocada numa caixinha, por assim dizer. Embora bastante abrangentes, 
as categorizações não são e não pretendem ser (neste caso) conclusivas e 
definitivas. Classificar é também um ato de desclassificação, em especial 
em caso que não seja suficiente para englobar e definir as possíveis variá-
veis do fazer artístico.

Técnicas estendidas

Um dos aspectos mais significativos desta colaboração é o uso na obra 
das chamadas técnicas estendidas (te), seus contextos de funcionalidade 
e exequibilidade musical na obra. O termo extended techniques é utili-
zado em português de duas maneiras distintas: técnicas estendidas ou 
técnicas expandidas. Os autores se dividem quanto à escolha do termo e 
alguns, como Ray, defendem a melhor tradução como sendo técnica esten-
dida, justificando que “‘estendidas’ são técnicas ‘inovadoras’ ou ‘técnicas 
tradicionais que evoluíram’ até se transformarem em uma nova técnica” 
(Ray, 2011, p. 16). Sem o intuito de discutir qual a melhor tradução para 
o português, neste artigo será adotado o termo “técnicas estendidas”, em 
consonância com a maioria dos autores aqui pesquisados.

Embora o termo técnicas estendidas esteja amplamente divulgado 
e incorporado à música contemporânea, sua definição ainda é contro-
versa. Em uma busca por trabalhos acadêmicos que tratem do assunto, 
encontramos definições como: técnica não usual, técnica não conven-
cional, sons e efeitos incomuns, técnica não ortodoxa, técnicas contem-
porâneas, entre outras (Vaes, 2009). Tokeshi considera que a definição 
de te “abrange, em seu significado, os recursos técnicos que não fazem 
parte do que usualmente se denomina técnica tradicional do instrumento” 
(Tokeshi, 2004, p. 53).

Contextualizando a segunda metade do século xx como um período 
durante o qual as abordagens ligadas à experimentação em música trou-
xeram à tona a introdução de novos elementos e a busca por novas sonori-
dades, até então pouco usuais, Padovani & Ferraz (2011, p. 1) definem as 
te como: “maneira de tocar ou cantar que explora possibilidades instru-
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mentais, gestuais e sonoras pouco utilizadas em determinado contexto 
histórico, estético e cultural”.

Vaes (2009) define te como o uso impróprio do instrumento, sons 
que não pertencem à natureza da produção sonora para o qual o instru-
mento foi criado. Ainda que considerando o termo “impróprio” com uma 
conotação negativa, remetendo a significados como ilegal, proibido ou 
inadequado, Vaes discute a etimologia da palavra e o seu sentido neutro, 
justificando assim a sua definição.

A dificuldade em definir te se relaciona com a própria dificuldade em 
definir o que é ou não usual, considerando um contexto histórico e organo-
lógico específico. Podemos exemplificar técnicas como pizzicato e tremolo, 
ambas amplamente incorporadas à técnica dos instrumentos de corda, mas 
que outrora já foram consideradas técnicas inovadoras e estendidas. Dessa 
forma, as te podem fazer parte da construção e desenvolvimento de cada 
instrumento e, de alguma maneira, se relacionam “com a história da auto-
nomia instrumental na música” (Nunes, 2013, p. 15).

Toffolo (2010) questiona o termo “não usual” para a definição de técni-
cas estendidas, pois, assim como o conceito de técnica não é fixo (e está em 
constante transformação), também o que é usual pode representar apenas 
um momento ou um período específico. Devido aos diferentes contextos 
musicais (mesmo dentro da música contemporânea), o limiar entre o que é 
tradicionalmente usado e o que é considerado TE se torna instável. Mesmo 
entre os músicos são comuns as divergências entre o que é usual ou esten-
dido, não sendo claro, frequentemente, se o músico se refere às te como 
efeitos, técnicas novas ou um conceito geral (Vaes, 2009).

Embora o uso das te possa ser identificado em diferentes períodos 
da história da música, foi a partir de meados do século xx que, efeti-
vamente, “vários compositores passaram a investigar as novas possibi-
lidades de organização e agenciamento do material musical que o uso 
das novas sonoridades aportou” (Kafejian, 2016, p. 3). Ainda assim, 
novos trabalhos buscando organizar questões de notação, catalogação, 
dedilhados e estudos específicos para o aprendizado das diferentes te se 
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mostram escassos em comparação com métodos para a técnica tradicio-
nal. Tentando suprir tal escassez e fruto da contemporaneidade, perce-
be-se a crescente quantidade de novos trabalhos e estudos sobre te e 
experimentações sonoras aplicados aos diversos repertórios e formações. 

A fuga do que é tradicional, objetivando sonoridades novas, abre 
espaço para pesquisas com materiais sonoros distintos sobretudo a partir 
do século xx. A composição se mostra assim como a principal força nas 
buscas de tais experiências. Toffolo (2010) enumera cinco principais fato-
res como preeminentes no processo de desenvolvimento e modificação da 
estética sonora a partir do século xx: 

1. A exploração do timbre como estrutura na composição musical,
2. A tecnologia associada à música e ao live electronics,
3. O happening,6

4. As performances cênicas,
5. A cooperação entre compositores e instrumentistas.

As constantes buscas por novos resultados sonoros, oriundos de modifica-
ções no timbre, deram forma e contribuíram com a gama de possibilida-
des e experimentos existentes no contexto das te. Ainda assim, em pleno 
século xxi, a sistematização ou catalogação das te é objeto de diferentes 
pesquisas, em especial ligadas à performance. Kafejian (2016) comenta 
sobre a sua obra Circulares III para flauta, clarinete, violino e violoncelo 
e questiona a ausência de trabalhos que abordem o uso e as combinações 
das técnicas estendidas, quando comparado ao volume de trabalhos de 
orquestração na música tradicional, justificando assim a pertinência de 
pesquisas que abordem essa temática:

6 O happening “é uma forma de expressão das artes visuais que, de certa maneira, 
apresenta características das artes cênicas. Neste tipo de obra, quase sempre plane-
jada, incorpora-se algum elemento de espontaneidade ou improvisação, que nunca 
se repete da mesma maneira a cada nova apresentação. Apesar de ser definida por 
alguns historiadores como um sinônimo de performance, o happening é diferente 
porque, além do aspecto de imprevisibilidade, geralmente envolve a participação di-
reta ou indireta do público espectador. Para o compositor John Cage, os happenings 
eram ‘eventos teatrais espontâneos e sem trama’” (Chilvers, 1996, p. 584).
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Todo processo criativo envolve decisões e soluções que não são mensuráveis e 
nem mesmo conscientes por parte do compositor. Sendo assim, há ainda muito a 
ser descoberto no que diz respeito ao funcionamento dos agenciamentos do ma-
terial sonoro de Circulares III. Tendo em vista que o trabalho composicional com 
técnicas sonoridades estendidas é pouco formalizado principalmente se compa-
rado com processos composicionais envolvendo sistemas mais tradicionais de 
composição que fazem uso de altura definida (Kafejian, 2016, p. 13).

Souza et al. (2013) consideram as te, ainda hoje, novas e defendem a cola-
boração entre compositores e intérpretes como contribuição substancial 
ao desenvolvimento da técnica instrumental, bem como ao incentivo para 
criação de novas obras. Dessa forma, o autor conclui que a falta de expe-
rimentações prévias das te, levando em consideração as particularidades 
de cada instrumento e intérprete, pode comprometer o resultado final 
das mesmas e, consequentemente, a performance da obra como um todo.

A partir da reflexão sobre as te no processo de criação em estudo, 
consideramos que as técnicas utilizadas em Interferência são amplamente 
difundidas, porém a sua precisa utilização sempre carece de adaptações. 
Trabalhar as te em Interferência como material comum à escrita do clari-
nete baixo em interação com a eletrônica, agregou nuances singulares. 
Naturalmente, a busca pela sistematização dos resultados e expressivi-
dade musical tem nesse trabalho um interessante ponto de partida para 
desvendar futuras experimentações já cogitadas e que giram em torno da 
ampliação da duração da peça.

Processo composicional de Interferência

Interferência, para clarinete baixo e eletrônica, foi inicialmente composta 
em 2020 por Marcel Castro-Lima, tendo sido encomendada por Batista 
Jr. no âmbito do projeto PandeMúsica. A ideia principal da obra é a inte-
ração entre a faixa eletrônica e a parte de clarinete baixo com caracte-
rísticas métricas e harmônico-espectrais semelhantes. A faixa eletrônica 
foi gerada a partir de uma gravação de uma parte para clarinete soprano 
que utiliza apenas uma nota, mas apresenta estrutura rítmica semelhante 
à parte de clarinete baixo. A gravação foi utilizada em um processo de 
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modulação em anel, no qual as diferentes frequências moduladoras 
variam de compasso a compasso. A modulação em anel já foi utilizada 
anteriormente no contexto da música eletroacústica e mista, como nota 
Fineberg:

Originalmente um tratamento eletroacústico analógico, os moduladores em anel 
modulam sons complexos. Nas implementações originais, um som capturado 
por um microfone era modulado por um gerador de onda senoidal (usado, por 
exemplo, nas obras Mixtur e Mantra de Stockhausen) (Fineberg, 2000, p. 97).7

Na prática, o áudio da gravação é constantemente modulado por dois 
osciladores que variam em frequência. O resultado desse processo modu-
latório, é um complexo espectral8 formado pela sucessiva soma e subtra-
ção entre as frequências presentes no sinal (a parte gravada de clarinete 
soprano) e as frequências moduladoras. A parte que deu origem à faixa 
eletrônica e a parte instrumental de clarinete baixo possuem uma estru-
tura métrica equivalente. Além disso, alguns elementos rítmicos coin-
cidem, criando uma espécie de contraponto. Mesmo que a parte de 
clarinete soprano (destinada às transformações da eletrônica) tenha sido 
bastante processada e o seu timbre seja em maior parte irreconhecível, 
os acentos e dinâmicas tornam a métrica e os ritmos bem perceptíveis. 
A figura 1 mostra a faixa eletrônica (pauta superior correspondente ao 
clarinete) e a parte instrumental de clarinete baixo (pauta inferior). A 

7 “Originally an analog electro-acoustic treatment, ring modulators modify complex 
sounds. In the original implementations, a sound captured by a microphone was mo-
dulated by a sine wave generator (this is used, for example, in Stockhausen’s works 
Mixtur and Mantra)” (tradução nossa).

8 A maneira como as amplitudes e as frequências variam ao longo do tempo são de-
terminantes para o que entendemos como timbre. Como afirma Hosken, “o timbre 
de uma nota é determinado em parte por quais frequências estão presentes em um 
som e o quanto elas estão presentes estão presentes (suas amplitudes relativas). [...] 
Para discutir o timbre de forma mais geral, é necessário abandonar completamente 
a notação musical tradicional e usar a visão de espectro do som” (Hosken, 2011, p. 
37). “The timbre of a note is determined in part by which frequencies are present in 
a sound and how much of them are present (their relative amplitudes). [...] To dis-
cuss timbre more generally, it is necessary to abandon traditional music notation al-
together and use the spectrum view of sound” (tradução nossa).



colaboração e técnicas estendidas em ›interferência‹

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

765

parte do clarinete soprano (figura 2) foi gravada previamente pelo intér-
prete utilizando um metrônomo e enviada ao compositor para processa-
mento, tendo sido posteriormente processada em um patch de Max/msp.9 

9 Max é uma plataforma extremamente flexível de programação visual voltada prin-
cipalmente para manipulação de áudio e vídeo. Foi desenvolvida inicialmente pelo 
ircam na França na década de 1980, e se encontra em pleno desenvolvimento até 
hoje, com várias versões. Uma função programada em Max é chamada de patch. 
Para saber mais: https://cycling74.com/.

Figura 1. Parte de clarinete utilizada na eletrônica alinhada
com parte para clarinete baixo.

Figura 2. Parte de clarinete pré-gravado com anotações do intérprete (áudio e partitura 
pré-processamento disponíveis em: https://youtu.be/fX3k_uDuyB0).
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A parte de clarinete soprano utiliza apenas a nota ré4 (nota real dó4).10 
Foram escolhidas então sete frequências moduladoras de maneira que o 
grau de harmonicidade do espectro resultante variasse ao longo da peça. O 
grau de harmonicidade depende da uma razão simples entre as frequências 
componentes de um espectro. A série harmônica por exemplo é formada 
por múltiplos da frequência fundamental (x2, x3, x4 etc.). Quanto mais 
simples a razão entre as frequências em um espectro (quanto mais harmô-
nico), mais o som se funde em um único som percebido, com altura defi-
nida. Quanto mais complexa essa razão, menos percebemos a presença de 
uma altura definida, como nos explica Hosken:

Até agora, presumimos que todos os sons têm parciais que seguem a série har-
mônica. Os espectros para esses sons são chamados de espectros harmônicos. 
Apesar do fato de os sons com espectro harmônico serem apenas um pequeno 
subconjunto de todos os sons possíveis, acontece que muitos dos sons musicais 
de que nos importamos fazem parte deste subconjunto, incluindo aqueles feitos 
de metais, sopros, cordas, pianos, vozes e certos instrumentos de percussão. 
O resto dos sons no mundo têm parciais que não seguem a série harmônica 
e, portanto, têm espectros inarmônicos. Esses sons incluem sons do dia a dia, 
como ondas do mar, motores de automóveis e britadeiras, mas também há vários 
instrumentos musicais que possuem espectros inarmônicos, como sinos e alguns 
tipos de percussão (Hosken, 2011, p. 40-41).11

Além da modulação em anel, foi criado um efeito de tremolo utilizando-se 
osciladores de baixa frequência (abaixo de 20 hz) para gerar modulação 
de amplitude. A modulação de amplitude faz com que a amplitude das 
10 Para efeito de simplificar a descrição do processo composicional, sempre que nos 

referirmos a alturas presentes em Interferência para clarinete ou clarinete baixo, es-
taremos nos referindo notas transpostas, que na realidade soam um tom abaixo.

11 “Thus far, we’ve been assuming that all sounds have partials that follow the overto-
ne series. The spectra for those sounds are termed harmonic spectra. Despite the fact 
that sounds with harmonic spectra are only a small subset of all the possible sounds, 
it just so happens that many of the musical sounds we care about are part of this 
subset, including those made by brass, woodwinds, strings, pianos, voices, and cer-
tain percussion instruments. The rest of the sounds in the world have partials that 
do not follow the overtone series and thus have inharmonic spectra. These sounds 
include everyday sounds such as ocean waves, car engines, and jackhammers, but 
there are also a number of musical instruments that have inharmonic spectra, such 
as bells and some kinds of percussion” (tradução nossa).
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frequências se modifique ao longo do tempo, dando ao som movimento e 
tornando-o mais complexo e interessante. Como afirma Fineberg:

Este tipo de modulação, que é usado para rádio am, é mais familiar na música 
como vibrato de amplitude, como o encontrado na flauta. A modulação de am-
plitude também é importante por seu papel na criação de fluxo espectral (descrito 
acima) em timbres instrumentais. A maioria dos parciais na natureza tem ampli-
tudes que variam constantemente, mesmo quando a impressão geral é de um nível 
constante. Este aspecto é modelado em muitas aplicações de síntese com jitters 
(geradores de envelope aleatório) ou osciladores de baixa frequência (menos de 
20 hz) modulando o gerador de amplitude principal (Fineberg, 2000, p. 95).12

O patch desenvolvido pelo compositor para esta obra controla os parâme-
tros ao longo do tempo alterando a frequência dos osciladores nos momen-
tos desejados através de presets. O áudio da parte para clarinete utilizado 
na produção da faixa eletrônica e a própria faixa eletrônica após o proces-
samento podem ser consultados utilizando os códigos qr abaixo:

Uma descrição detalhada do processamento eletrônico foge ao escopo 
deste trabalho. Mas o conceito da modulação em anel e a maneira como 
foi utilizada são fundamentais ao entendimento da peça. O processo de 
modulação em anel utilizado na produção da faixa eletrônica foi emulado 
na composição da parte instrumental através de um processo análogo à 

12 “This type of modulation, which is used for am radio, is most familiar in music as 
amplitude vibrato, such as one finds in flute playing. Amplitude modulation is also 
important for its role in creating spectral flux (described above) in instrumental tim-
bres. Most partials in nature have amplitudes which are constantly varying, even 
when the general impression is of a constant level. This aspect is modeled in many 
synthesis applications with jitters (random envelope generators) or low frequency 
oscillators (less then 20 hz) modulating the main amplitude generator” (tradução 
nossa).

Pré-processamento Pós-processamento
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síntese fm. Na síntese fm, em música eletrônica, é gerada por um sinal 
cuja frequência é modulada pela frequência de outro oscilador. De acordo 
com seu criador, a síntese fm é um processo em que:

A frequência de uma onda portadora é variada de acordo com uma onda modu-
ladora, de maneira que o grau em que a portadora varia é a frequência da onda 
moduladora, ou frequência moduladora. O quanto a onda portadora varia em 
torno de sua média, ou o pico de desvio de frequência, é proporcional à ampli-
tude da onda moduladora” (Chowning, 1973, p. 527).13

Em Interferência, o processo de modulação em anel utilizada na parte 
eletrônica foi abstraído e aplicado na composição da parte acústica: a 
nota ré4 do clarinete (em realidade um complexo espectral que contém 
múltiplas frequências) foi tratada como uma frequência portadora, passí-
vel de utilização em um processo de síntese fm. Essa frequência porta-
dora constante seria então modulada por cada frequência moduladora 
utilizada anteriormente na modulação em anel. Todo esse processo, no 
entanto, acontece de maneira hipotética. As frequências resultantes dessa 
modulação são calculadas manualmente e utilizadas como base para a 
composição da parte de clarinete baixo. Essa aplicação hipotética da 
síntese fm à música instrumental é conhecida como síntese instrumental. 
A técnica de síntese instrumental, assim como diversos outros proces-
sos inspirados na tecnologia musical, foi amplamente utilizada como 
técnica composicional por compositores do movimento conhecido como 
espectralismo:

Os compositores de música espectral foram influenciados por diversos processos 
eletrônicos além da síntese aditiva: filtragem, modulação em anel e modula-
ção em frequência, entre outros. O comportamento conceitual de cada processo 
é metaforicamente transposto do domínio eletrônico para o domínio acústico 
(Rose, 1996, p. 16).14

13 “In fm, the instantaneous frequency of a carrier wave is varied according to a mo-
dulating wave, such that the rate at which the carrier varies is the frequency of the 
modulating wave, or modulating frequency. The amount the carrier varies around 
its average, or peak frequency deviation, is proportional to the amplitude of the mo-
dulating wave” (tradução nossa).

14 “The composers of spectral music have been influenced by several electronic proces-
ses besides additive synthesis: filtering, ring modulation, and frequency modulation 
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Um exemplo célebre de utilização da síntese instrumental, inspirada na 
síntese fm é Gondwana (1980) para orquestra de Tristan Murail, onde é 
feita a tentativa de reproduzir a complexidade do espectro sonoro de um 
sino. Para que a modulação de frequência resultasse em um som complexo, 
Murail escolheu frequências que produzem uma razão complexa:

Tristan Murail usou a técnica fm como uma metáfora para gerar as estruturas 
harmônicas na primeira seção de sua peça Gondwana (1980) para orquestra. 
Ele usou sol4 (392 hz) como portadora e sol#3 (207,65 hz) como frequência de 
modulação e escolheu 9 para o índice de modulação (Rose, 1996, p. 3).15

Na síntese fm, as frequências laterais resultantes são iguais à soma e à 
subtração entre a frequência portadora e a frequência moduladora.16 O 
índice afeta a profundidade da modulação, definindo o número de bandas 
laterais presentes no sinal.17 Por exemplo, consideremos uma modulação 
de frequência entre a frequência portadora ré4 e a frequência moduladora 
dó#4, uma segunda menor abaixo. Em uma modulação de frequência de 
índice dois, teríamos as seguintes bandas laterais:

among others. The conceptual behavior of each process is metaphorically transposed 
from the electronic domain to the acoustical one” (tradução nossa).

15 “Tristan Murail used fm technique as a metaphor in generating the harmonic struc-
tures in the first section of his piece Gondwana (1980) for orchestra. He used G4 
(392 hz) as a carrier and G#3 (207,65 hz) as the modulating frequency, and chose 9 
for the index of modulation” (tradução nossa).

16 “Na versão simples do fm, onde um oscilador está modulando a frequência de outro, 
o espectro resultante contém parciais, denominados bandas laterais, que são espaça-
das em ambos os lados da frequência primária, chamada frequência da portadora” 
(Hosken, 2011, p. 223). “In the simple version of fm, where one oscillator is fre-
quency modulating another, the resultant spectrum contains partials, referred to as 
sidebands, which are spaced out on either side of the primary frequency, called the 
carrier frequency” (tradução nossa).

17 “O número de bandas laterais que ocorrem está relacionado com o índice de mo-
dulação de maneira que, à medida que o [índice] aumenta a partir de zero, energia 
é transferida da portadora e distribuída entre um número crescente de bandas late-
rais” (Chowning, 1973, p. 527). “The number of side frequencies which occur is re-
lated to the modulation index in such a way that as [the index] increases from zero, 
energy is ‘stolen’ from the carrier and distributed among an increasing number of 
side frequencies” (tradução nossa).
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Frequência portadora: ré4 (293.665 hz)
Frequência moduladora: dó#4 (277.183)
Frequência lateral 1: 293.665 + 277.183 = 570.848. ré5 (quarto de 

tom abaixo)
Frequência lateral 2: 293.665 − 277.183 = 16.482. Fora da faixa 

audível.
Frequência lateral 3: 293.665 + (2*)277.183 = 848.031. sol#5 (quarto 

de tom acima)
Frequência lateral 4: 293.665 – (2*)277.183 = −260.701. dó4

O resultado sonoro desse processo de síntese fm seria, além das frequên-
cias portadora e moduladora, as frequências laterais representadas pelas 
notas dó4, ré5 (quarto de tom acima) e sol#5 (quarto de tom acima). Rara-
mente as frequências resultantes de um processo de síntese fm correspon-
dem a uma altura precisa no sistema temperado. A microtonalidade surge 
então como uma forma de tornar a síntese instrumental mais efetiva.18 No 
caso de Interferência, utilizamos quartos de tom, dividindo a oitava em 
24 partes iguais. As frequências serão então arredondadas para mais ou 
para menos de maneira a corresponder à nota mais próxima.

Em Inteferência foram calculadas todas a frequências com um índice de 
21 para cada um dos sete pares de frequência portadora (ré5) e frequências 
utilizadas na modulação em anel no processamento da parte eletrônica. 
O resultado foi transposto uma oitava abaixo para adaptar-se melhor ao 
registro do clarinete baixo. Esse conteúdo de frequências foi utilizado 

18 Microtonalidade pode ser definido como “qualquer intervalo musical ou diferen-
ça em altura distintamente menor que um semitom. Alguns escritores restringem o 
termo a quantidades menores do que meio semitom; outros a estendem para se re-
ferir a toda música com intervalos marcadamente diferentes da 12.ª parte (logarít-
mica) da oitava e seus múltiplos, incluindo escalas com menos de 12 tons como são 
usadas, por exemplo, no sudeste da Ásia” (Griffiths, Lindley & Zannos, 2001). “Any 
musical interval or difference of pitch distinctly smaller than a semitone. Some wri-
ters restrict the term to quantities of less than half a semitone; others extend it to 
refer to all music with intervals markedly different from the (logarithmic) 12th part 
of the octave and its multiples, including such scales with fewer than 12 pitches as 
are used, for example, in south-east Asia” (tradução nossa).
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como uma estrutura harmônica sobre a qual a parte de instrumental foi 
composta.

A modulação de frequência na parte eletrônica e o respectivo conteúdo 
harmônico na parte instrumental estão alinhados temporalmente, de 
maneira que existe uma concordância espectral entre as duas partes. 
Como transição entre um grupo de alturas e outro, identificamos altu-
ras em comum entre os sucessivos espectros. Essas alturas foram utili-
zadas sempre que possível como pontos de transição. A figura 3 mostra 
o conteúdo de alturas gerados a partir da modulação entre a frequência 
portadora constante e cada uma das sete frequências moduladoras (em 
cinza). As alturas em comum são indicadas por setas.

Figura 3. Conteúdo de alturas de Interferência dividido em sete espectros.
As setas representam as alturas em comum entre os espectros.
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Para cada compasso da peça há então um grupo de alturas possíveis (espec-
tros), que se relaciona com o processo de modulação em anel correspon-
dente na faixa eletrônica. Esses diferentes grupos de alturas funcionam 
como uma espécie de estrutura harmônica, cada um com seu diferente grau 
de dissonância (inarmonia). Ao longo da peça todos os espectros são utili-
zados em uma lógica palindrômica: a b c d e f g f e d c b a.

Processo colaborativo em Interferência

A colaboração que deu origem a Interferência nasce de um contexto 
bastante específico: o projeto PandeMúsica. Desde o início, algumas 
limitações foram impostas: a peça deve ter em torno de um minuto, a 
instrumentação deve ser clarinete soprano ou baixo solo, com ou sem 
eletrônica. O contexto do projeto de certa maneira também influencia a 
poética, já que ele nasce de uma situação social única por conta da covid-
19 que impõe especificidades a todos os campos da vida, incluindo o fazer 
artístico. A própria ideia de um texto musical que sofre interferência de 
um universo análogo, mas distorcido a partir da tecnologia, é inspirada 
na experiência de ter todas as interações sociais e criativas mediadas, 
influenciadas e distorcidas pela tecnologia. É possível portanto afirmar, 
nesse caso, que a colaboração se inicia com a própria concepção da obra, 
onde a ideia do PandeMúsica dialoga e informa a ideia composicional de 
Interferência.

Além de discussões iniciais sobre a instrumentação escolhida, uso 
da eletrônica e o planejamento de pesquisa desta colaboração, a parte 
mais prática do processo se inicia a partir da entrega da primeira versão 
da parte para clarinete soprano, a ser gravada pelo intérprete e, poste-
riormente, utilizada na faixa eletrônica. Nessa primeira versão havia 
um trecho em bisbigliando para o qual a digitação não era satisfatória. 
Tendo em mente que é fundamental para essa parte a manutenção da 
nota ré, uma primeira solução proposta pelo intérprete foi a de recolocar 
o mesmo bisbigliando para a mesma nota uma oitava abaixo. A sugestão 
foi acatada pelo compositor e uma gravação foi feita. Após a utilização 
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dessa gravação para processamento eletrônico ficou claro que o resultado 
sonoro não era o desejado, levando-nos a suprimir o bisbigliando da parte 
de clarinete soprano. Novamente por sugestão do intérprete, optou-se por 
um vibrato largo (mais acima na figura 2, compasso 16, na parte de clari-
nete soprano). Dessa maneira, tem-se um material pré-gravado definido 
e, satisfatoriamente, trabalhado e gravado.

A primeira versão da partitura apresentou uma grande variedade de 
questões que poderiam ser aprimoradas a partir da colaboração. A prin-
cípio, foram utilizados slap-tongues extensivamente; uma técnica que o 
intérprete informou não lhe ser muito familiar. Dessa forma, foi decidido 
que os slap-tongues adicionariam uma nova camada de complexidade 
desnecessária à já complexa escrita da peça. Ainda relacionado aos ajus-
tes iniciais, a combinação de registros em dinâmicas extremas, quartos 
de tom e frullato, tornava algumas passagens ineficientes. Alguns frullati 
foram retirados, principalmente os que coincidiam com quartos de tom; 
tanto o frullato quanto o quarto de tom podem demandar adaptações na 
sua emissão que, às vezes, se mostraram pouco eficientes ao serem reali-
zados simultaneamente.

A partir desses ajustes iniciais, seguimos a trabalhar em questões que 
demandariam maior tempo em sessões práticas: os multifônicos e quar-
tos de tom. A princípio, o compositor requisitou uma lista de multifôni-
cos que contivessem a altura ré4. A partir da consulta ao intérprete sobre 
as diferentes possibilidades, o mesmo enviou algumas opções de multifô-
nicos já testados e gravados. Após a composição da primeira versão, no 
entanto, verificou-se que algumas das opções escolhidas pelo compositor 
se tornavam inviáveis ou ineficientes por questões paralelas como dinâ-
mica e duração. Uma segunda opção para cada um destes multifônicos foi 
sugerida pelo intérprete, de maneira que se mantivesse o maior número de 
alturas possíveis entre a opções originais e as novas. A digitação de cada 
multifônico era devidamente compartilhada a cada mudança.

Tanto para as escolhas e ajustes dos multifônicos como para os quar-
tos de tom, foram necessárias sessões de experimentação realizadas por 
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meio de videoconferências. Uma boa parte dos quartos de tom utilizados 
inicialmente, não apresentava entonação satisfatória, e aproximavam-
-se mais de uma mudança timbrística do que uma alteração precisa na 
frequência. Como a estrutura de alturas é um fator determinante na peça, 
optamos por substituir os quartos de tom imprecisos por outras alturas 
dentro do espectro correspondente à parte.

Ao longo da peça foram utilizadas notas em apojaturas que criam uma 
nova camada rítmica, que pode ser interpretada livremente em combina-
ção com a escrita rítmica tradicional. Em alguns pontos, especialmente 
no compasso 11, essa escrita resultou em uma complexidade inviável. 
Uma das decisões mais significativas que surgiu da colaboração foi a de 
alterar o tempo total da obra. Percebemos, após gravações, que muitas 
partes funcionariam melhor em um tempo ligeiramente mais lento. O 
tempo inicial de 80 bpm foi substituído pelo tempo de 64 bpm e, como 
consequência, a parte de clarinete soprano teve ser regravada para que 
uma nova faixa eletrônica fosse produzida refletindo o novo tempo. Na 
figura 4, temos a versão preliminar parte de clarinete baixo com as primei-
ras observações do intérprete. O áudio da leitura pode ser ouvido abaixo 
acessando o código qr ou o canal YouTube do projeto.

Ainda de forma a orientar algumas escolhas das técnicas escolhidas, 
utilizamos dois métodos bem representativos para o clarinete baixo: The 
Bass Clarinet: A Personal History (2012) de Harry Sparnaay e New 
Techniques for the Bass Clarinet (2011) de Henri Bok. Alguns dedilha-
dos utilizados não constavam nestes métodos, e para padronizar a forma 
como os mesmos se mostravam aqui no artigo e na partitura, optamos 
por personalizar as digitações em um formato de melhor visualização, 
utilizando um site19 específico para gerar dedilhados em instrumentos 
de madeira.

Durante o processo colaborativo e, em seguida, ao consultar o diário 
de bordo e gravações das sessões de trabalho, percebemos o quanto se 
discutiu sobre as técnicas para clarinete baixo, suas particularidades e 

19 https://fingering.bretpimentel.com/.
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Figura 4. Parte com anotações do intérprete.
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aplicações em Interferência. A partir de tais demandas e anotações, resol-
vemos abordar de forma sucinta, esses quatro recursos acústicos explora-
dos: quarto de tom, multifônico, frullato e vibrato.

Quartos de tom

Um dos desafios de se utilizar esse plano de composição sistematizado 
é a escolha dos quartos de tom. O clarinete baixo é um instrumento 
temperado, e os quartos de tom são possíveis de se obter a partir de digi-
tações não convencionais. Resulta disso que a precisão e qualidade de 
entonação (dos quartos de tom) variam consideravelmente. A colabora-
ção com o intérprete nesse tipo de decisão composicional é fundamental. 
Como já explicado anteriormente, por meio da interação compositor-
-intérprete, foi possível eleger dentre as possibilidades ofertadas nos 
grupos de alturas, os quartos de tom que melhor funcionariam em cada 
contexto.

De maneira geral, os instrumentos20 de sopro foram desenvolvidos 
para emitirem frequências temperadas. No entanto, o sistema acústico 
permite ao músico executante certo controle sobre a afinação do instru-
mento. No clarinete, e clarinete baixo em particular, é possível modifi-
car a afinação, por meio da diminuição da frequência com que a palheta 
vibra ou de forma contrária aumentando a pressão exercida. Basica-
mente utilizam-se duas formas para a sua execução: a alteração na pres-
são da embocadura, ou um dedilhado alternativo. A segunda forma é 
mais precisa e foi a forma utilizada por nós nas opções escolhidas neste 
processo. Levando em consideração a duração da peça, a quantidade de 
quartos de tom é grande, direcionando o intérprete a um estudo siste-
mático por conta da adaptação aos novos dedilhados. Na figura 5 temos 
os quartos de tons utilizados em Interferência com os seus respectivos e 
definitivos dedilhados.

Na gravação a seguir mostra-se primeiro a nota real e em seguida o 
quarto de tom utilizado. Acima de cada nota a digitação correspondente.

20 Referência aos instrumentos da música de tradição ocidental.
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Multifônicos

Uma dificuldade adicional foi o desejo por parte do compositor de utili-
zar multifônicos extensivamente, outra técnica e opção que varia bastante 
em resultados de pessoa pra pessoa. A ideia era utilizar multifônicos que 
envolvessem alturas específicas. A colaboração possibilitou que diversas 
opções fossem gravadas pelo intérprete para que o compositor escolhesse 
as que melhor lhe conviesse.

Bastante explorados no clarinete e clarinete baixo, os multifônicos 
consistem na emissão simultânea de duas ou mais notas a partir de uma 
nota fundamental. Acusticamente esses sons são resultado da capacidade 
que a palheta tem de vibrar em frequências simultâneas ao longo do tubo 
do instrumento. Tal qual o quarto de tom, os multifônicos também podem 
ser obtidos de duas maneiras: por meio da alteração da pressão da embo-
cadura ou com dedilhados específicos. 

Figura 5. Quartos de tons e digitações utilizados em Interferência. A escrita acima 
está transposta para instrumento em si bemol tal qual na parte de clarinete baixo.
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Embora existam diferentes métodos, sites e informações sobre multi-
fônicos, o seu uso e aplicabilidade sempre se mostra passível de adapta-
ções. As características anatômicas de cada instrumentista, bem como os 
diferentes equipamentos como instrumentos, boquilhas, palhetas etc., são 
parte das variáveis que tornam os multifônicos sempre ricos em instabi-
lidades. É sempre aconselhado que, caso o compositor não seja instru-
mentista e não domine aquela técnica de multifônico em particular, que 
consulte um especialista, garantindo assim um material menos problemá-
tico do ponto de vista da execução.

Em Interferência os multifônicos foram escolhidos baseados nas notas 
que eles apresentavam, ora na sua fundamental, ora na sua nota mais 
aguda. Em princípio, os multifônicos deveriam ter a nota ré4 em suas 
notas resultantes. As opções eram muitas e o processo de experimenta-
ção foi primordial para a escolha dos mesmos. Chegamos a um total de 
cinco multifônicos, sendo quatro com dedilhados específicos, baseados 
em notas que faziam parte da estrutura sonora do multifônico, e um único 
obtido a partir da fundamental (ré1 escrito), apenas com a manipulação 
da embocadura buscando um número máximo de parciais harmônicos a 
partir da sua fundamental. Na figura 6, os exemplos de multifônicos em 
Interferência com os seus respectivos dedilhados.

Frullato

Tal qual os multifônicos e quartos de tom, o frullato é um recurso acús-
tico amplamente explorado na música contemporânea e em instrumen-
tos de sopro de forma geral. Consiste numa interrupção do fluxo de ar 
ou modificação do direcionamento desse fluxo, obtido com a vibração 
da língua na direção do paladar a simular a pronúncia da letra “r”, um 
resultado similar também pode ser feito com a garganta. Praticamente 
pode ser usado em toda extensão do clarinete baixo, sendo a emissão na 
região aguda mais difícil, em especial em nota no qual o seu dedilhado usa 
pouca longitude do tubo, o que requer menos pressão para a emissão. O 
uso do frullato ocorreu tanto na eletrônica (clarinete) quanto no clarinete 



colaboração e técnicas estendidas em ›interferência‹

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

779

baixo e a sua função junto à obra é apenas de criar diferenciais sonoros 
para uma mesma nota, em especial na parte pré-gravada composta apenas 
pela nota ré4.

Vibrato

Em Interferência o vibrato (do ponto de vista da composição), foi utili-
zado apenas na parte da eletrônica pré-gravada. Amplamente utilizado 
como recurso acústico e de expressividade, o vibrato consiste em uma 
variação da afinação combinada com uma modulação de amplitude. Os 
tipos de vibrato utilizados no clarinete e clarinete baixo são basicamente 
dois: variação da mandíbula e consequentemente alterando minimamente 
a pressão da palheta, e modificação do fluxo de ar, gerando uma oscila-
ção da amplitude da nota. Ainda é possível uma combinação desses dois 
tipos, bem como a utilização de uma chave, quase como um bisbigliando 
a imitar e buscar o resultado do vibrato. O seu uso variado na parte de 

Figura 6. Multifônicos e digitações utilizados em Interferência. A escrita acima está 
transposta para instrumento em si bemol tal qual na parte de clarinete baixo.
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clarinete pré-gravado, tem sua função junto à eletrônica como um modi-
ficador de frequência através da sua oscilação, ora larga, ora estreita. Na 
figura 7, a partitura final da peça e o código qr para acesso à gravação 
da performance.

Considerações finais

Ficou claro a partir da experiência colaborativa na composição de Inter-
ferência, que obra não poderia ter atingido o mesmo resultado sem a 
expertise do clarinetista. O processo de experimentação envolve tenta-
tiva e erro e, no caso da composição musical instrumental, a tentativa 
só pode ser realizada através da prática instrumental. Apesar de todas as 
técnicas estendidas utilizadas já terem se tornado lugar comum na música 
contemporânea, não há conhecimento sistematizado o suficiente para que 
o compositor seja totalmente independente no processo criativo. Muitas 
vezes, a eficácia de determinado quarto de tom ou multifônico, por exem-
plo, varia de instrumento para instrumento e de instrumentista para instru-
mentista, não havendo uma digitação universal.

Do ponto de vista do intérprete, a colaboração propiciou uma troca 
de conhecimento composicional, técnico e estético. Está claro que parte 
considerável da prática performativa emergiu da colaboração. Pelo fato 
de a obra utilizar variadas técnicas estendidas e eletrônica, abriu-se um 
caminho para refletir sobre tais técnicas, seus conceitos e aplicações no 
clarinete e clarinete baixo. Consideramos que, apesar de fazerem parte do 
universo sonoro do instrumento, sendo ensinadas e praticadas em diferen-
tes contextos de ensino, a experimentação e a prática de tentativa e erro 
foram fundamentais para o sucesso do projeto, levando em consideração 
que são inúmeras as variáveis inerentes a esses materiais.

O projeto PandeMúsica e a diversidade de obras criadas nos moti-
vou a um estudo mais aprofundado na categorização dos diferentes tipos 
de colaboração. Após avaliarmos essa nossa experiência, e a partir das 
classificações apresentadas pelos autores consultados, concluímos que 
o processo colaborativo em Interferência pode ser categorizado de três 
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Figura 7. Partitura final de Interferência.
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formas: padrão de complementaridade, categoria interativa, e colabora-
ção cooperativo pré-planejada. A primeira classificação, de John-Steiner 
(2000), foi realizada no estudo de diversos trabalhos colaborativos em 
diferentes áreas. As demais classificações, de Taylor (2016) e Hayden & 
Windsor (2007), já foram analisadas a partir das particularidades dos 
trabalhos entre compositor e performer. Essa última categorização consi-
dera quatro aspectos específicos: (1) A divisão de trabalho baseada em 
conhecimentos complementares; (2) A discussão direta entre composi-
tor e intérprete sobre as diferentes questões e o respeito às competências 
individuais; (3) A divisão das tarefas entre os colaboradores com compar-
tilhamento das decisões; e (4) A manutenção da autoria do compositor. 
Considerando as classificações como não definitivas, optamos em parti-
lhar a autoria da seguinte forma: “Marcel Castro-Lima em colaboração 
com Batista Jr.” Acreditamos que a opção escolhida representa melhor 
a relação entre compositor e intérprete em comparação com a tradicio-
nal dedicatória, que não indica o tipo de relação que foi estabelecida no 
processo ou pode, inclusive, ser direcionada a uma terceira pessoa sem 
qualquer relação direta com a obra.

Acreditamos que o processo colaborativo nos propiciou uma imersão e 
um aprendizado no fazer musical que é eminentemente do outro. Compo-
sitor e intérprete trabalharam juntos pela primeira vez neste projeto, o 
que sugere pouca intimidade, liberdade e, naturalmente, cuidados nas 
negociações. Esses são alguns dos possíveis desafios impostos quando se 
opta por trabalhar em colaboração: construir um ambiente de liberdade 
e abertura, para expor opiniões e impressões de forma livre e amistosa. O 
constante exercício do respeito e entendimento mútuo são pontos desta-
cados neste trabalho e essenciais para uma colaboração verdadeira.
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Processos criativos colaborativos sobre
a música de Jorge Peixinho (1940-1995): 
explorando o idiomatismo do violão
e as potencialidades da eletrónica
Pedro Baptista, Tiago Lestre, Pedro Rodrigues, Evgueni Zoudilkine1

RESUMO: Jorge Peixinho (1940-1995) foi um compositor central no movimento musical 
vanguardista português da segunda metade do século XX. Da sua colaboração com o 
violonista Lopes e Silva (1937-2019) no seio do Grupo de Música Contemporânea de 
Lisboa, resultaram 21 obras com violão, compostas ao longo de 24 anos (de 1971 a 
1994). Em 2020, as obras Harmónicos i e Sine nomine de Jorge Peixinho foram transpos-
tas para violão e eletrónica, através de processos criativos colaborativos entre violonista 
e compositor. Explorando o idiomatismo do violão e as potencialidades da eletrónica, 
foram desenvolvidas propostas performativas que, respeitando as indicações do compo-
sitor, sugerem novas sonoridades. Na obra LLoCK de Nuno Peixoto de Pinho, composta 
a partir das obras L’Oiseau-Lyre e Cantos de Sophia de Jorge Peixinho, foi possível re-
criar postumamente um duo imaginado com Lopes e Silva, recorrendo a uma gravação 
do violonista e ao software Ableton Live.

PALAVRAS-CHAVE: Jorge Peixinho. Lopes e Silva. Violão. Eletrónica. Processos criativos 
colaborativos.

ABSTRACT: Jorge Peixinho (1940-1995) was a major composer of the Portuguese musical 
movement of the second half of the twentieth century. His collaboration with the guitarist 
Lopes e Silva (1937-2019) in Grupo de Música Contemporânea de Lisboa gave birth to 
21 guitar works, composed through 24 years (from 1971 to 1994). In 2020, Peixinho’s 
works Harmónicos i and Sine nomine were transposed to guitar and electronics, through 
collaborative creative processes between guitarist and composer. Exploring guitar and 
electronics potentials, performative proposals were developed which, while respecting 
composer’s indications, suggest new sonorities. On LLoCK by Nuno Peixoto de Pinho, 
crafted after Peixinho’s L’Oiseau-Lyre and Cantos de Sophia, it was possible to recreate 
posthumously an imagined duo with Lopes e Silva, resourcing to his recording and to the 
software Ableton Live.

KEY-WORDS: Jorge Peixinho. Lopes e Silva. Classical guitar. Electronics. Collaborative cre-
ative processes.
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N este artigo, serão apresentados, descritos e explorados os proces-
sos criativos empreendidos, as opções interpretativas tomadas e os 

processos colaborativos envolvidos na recriação para violão e eletrónica 
de um conjunto de obras do compositor Jorge Peixinho. Serão abordadas 
duas obras de Peixinho (Harmónicos i e Sine nomine), bem como a obra 
LLoCK de Nuno Peixoto de Pinho, composta a partir de duas outras 
obras de Peixinho (L’Oiseau-Lyre e Cantos de Sophia). Pretende-se ainda 
contribuir para a divulgação da obra de Jorge Peixinho e do violonista 
José António Lopes e Silva.

Interessa introduzir sumariamente estes vultos incontornáveis na histó-
ria da música portuguesa. Jorge Peixinho (1940-1995) foi uma figura 
central no movimento musical vanguardista português da segunda metade 
do século xx. Tendo estudado com compositores como Luigi Nono, Pierre 
Boulez e Karlheinz Stockhausen, Peixinho trouxe para Portugal algumas 
das mais recentes linguagens musicais do seu tempo. Em 1970, Jorge 
Peixinho fundou o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa (gmcl), 
o primeiro grupo instrumental português que assumiu uma natureza de 
laboratório de composição e interpretação orientado para as estéticas 
contemporâneas. Após o nascimento do gmcl, Portugal assistiu à proli-
feração de grupos congéneres, fundados nomeadamente pelos composi-
tores Cândido Lima, Álvaro Salazar e Constança Capdeville, entre outros 
(Brito & Cymbron, 1992; Delgado, 2002; Rocha, 2005).

Jorge Peixinho participou como pianista, compositor, maestro e 
professor em diversos festivais internacionais de música, inclusivamente 
no Brasil. O compositor viajou pela primeira vez para o Brasil em 1970, 
continuando a revisitar este país com regularidade até 1994. É evidente a 
sua forte ligação ao Brasil, por exemplo, no contacto próximo que estabe-
leceu com Gilberto Mendes desde os cursos de Darmstadt, na participação 
em festivais de música (como os de São João del Rei, Curitiba, Guana-
bara ou Santos, por exemplo) e na escrita de obras como Villalbarosa... 
homenagem a Villa-Lobos ou Greetings, Lied für H. J. K., composta para 
o compositor Hans-Joachim Koellreutter e estreada pelo Grupo Juntos 
Música Nova (Monteiro, 2018, p. 26-27).
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Foi precisamente no Brasil que Jorge Peixinho conheceu José António 
Lopes e Silva (1937-2019), violonista português que residia nesse país. 
Peixinho convidou Lopes e Silva para integrar o recém-fundado gmcl. 
Este encontro resultou numa colaboração fértil e duradoura que levou 
Peixinho a escrever vinte e uma obras com violão ao longo de vinte e 
quatro anos (de 1971 a 1994).

As três propostas performativas que serão apresentadas são resultado 
de uma sucessão de processos colaborativos musicais que se estabelece-
ram entre compositores e violonistas, desde 1970, entre o compositor 
Jorge Peixinho e o violonista Lopes e Silva, até 2020, entre os composito-
res Tiago Lestre e Nuno Peixoto de Pinho e o violonista Pedro Baptista. 
Os processos ocorreram de formas diferentes e por vias distintas, refle-
tindo o respetivo enquadramento tecnológico, bem como o contexto 
histórico e estético.

Nas obras Harmónicos i e Sine nomine de Jorge Peixinho, bem como 
em LLoCK de Nuno Peixoto de Pinho, existem margens de liberdade 
para o intérprete, relativamente à concretização do material musical. 
Esta concretização resultou da criação musical conjunta por violonista 
e compositores do século xxi. Nesta colaboração, os papéis de instru-
mentista e compositor mesclam-se e confundem-se, quando o composi-
tor desenvolve os gestos instrumentais e reflete sobre a movimentação do 
violonista e o instrumentista analisa os elementos composicionais e parti-
cipa ativamente na organização e disposição do texto musical.

A era digital veio trazer inúmeras ferramentas ao nível do hardware e 
do software, que estão hoje disponíveis, observando-se um acesso gene-
ralizado. Estas ferramentas oferecem novas direções para o fazer musical 
dos compositores e instrumentistas interessados em explorá-las. Afinal, 
também a contemporaneidade tecnológica de Peixinho trouxe impli-
cações artísticas que o compositor soube aproveitar e incorporar com 
mestria na sua produção composicional (note-se os gravadores de fita 
magnética ou os sintetizadores, por exemplo).

As práticas colaborativas musicais, que na época de Peixinho aconte-
ciam presencialmente, foram, no contexto destas propostas performati-
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vas, realizadas maioritariamente de forma remota, através da utilização 
de uma série de meios de comunicação tão comuns no quotidiano contem-
porâneo como o E-mail, a mensagem ou a videochamada. Estes meios 
permitem contornar os entraves que a distância física apresenta para a 
criação musical colaborativa.

Os meios à disposição do músico do século xxi permitem ainda ultra-
passar a distância temporal e simular a prolongação do fazer musical post 
mortem. Foi explorada a possibilidade de recriar um duo imaginado com 
o violonista Lopes e Silva (1937-2019). Em 1985, a coreografia de gestos 
violonísticos produzidos por Lopes e Silva projetou um conjunto de sons, 
previamente organizados por Jorge Peixinho, que foram cristalizados na 
sua gravação da obra L’Oiseau-Lyre. Estas ondas sonoras que, 35 anos 
depois, continuam a ser reproduzidas, conferindo uma existência física 
ao legado musical deixado por Peixinho e Lopes e Silva, são agora toma-
das como matéria prima para uma proposta performativa. Recorrendo 
ao software Ableton Live, alimentado com gestos interpretativos grava-
dos no século passado, torna-se possível prolongar a saudosa presença de 
Lopes e Silva nos palcos da contemporaneidade.

Reportório abordado

Nesta secção, será apresentada cada uma das três obras transpostas para 
violão e eletrónica: Harmónicos i, Sine nomine e LLOCK. Para cada obra, 
será abordada uma série de questões técnicas e interpretativas.

Harmónicos I

A obra Harmónicos i foi composta em 1967 por Jorge Peixinho para um 
ou mais pianos e o mesmo número de sistemas de gravação-reprodução 
(Delgado, Machado & Machado, 2002). Os sistemas de gravação-re-
produção consistem em dois gravadores de fita magnética, ambos ligados 
à mesma fita. O primeiro gravador é utilizado para gravar e o segundo 
gravador é utilizado para reproduzir o que foi gravado. Desta forma, o 
som que o intérprete produz é gravado e reproduzido com um desfasa-
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mento que varia entre 6 e 8 segundos. Assim, o intérprete toca sobre o 
som que acabou de produzir.

Hoje, com a evolução tecnológica que vai substituindo e tornando 
obsoleta a tecnologia anterior, há opções cujo acesso é francamente mais 
imediato do que os gravadores de fita magnética. O mesmo efeito de 
desfasamento pode ser recriado pela tecnologia contemporânea, como já 
foi proposto no software Max (Sousa Dias, 2009). Este efeito foi agora 
recriado pelo compositor Tiago Lestre no software Ableton Live. A ideia 
mantém-se inalterada: o material sonoro é captado, gravado e reprodu-
zido com um desfasamento de 6 a 8 segundos. A diferença é que, em vez 
de se recorrer a uma fita e dois gravadores, dispositivos que Peixinho 
considerou mais adequados e/ou acessíveis na época, recorre-se agora 
a um computador e a software específico, sendo estes meios muito mais 
práticos na contemporaneidade.

A obra Harmónicos i consiste num conjunto de dez notas que corres-
pondem ao início da série de harmónicos, excluindo o som fundamental. 
A série é apresentada por aproximação ao meio-tom. O intérprete deve 
improvisar livremente sobre o conjunto de dez notas proposto.

Gravador 1 Gravador 2

Grava Reproduz

Instrumento Sistema de som

Figura 1. Sistema de gravação-reprodução.
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Figura 2. Segmento da série de harmónicos utilizado em Harmónicos i.
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Durante a exploração desta obra no violão, surgiu uma série de 
problemas que exigiram a tomada de decisões interpretativas. Foque-
mos o registo. As notas originais, nas oitavas em que foram escritas para 
piano (desde o sol4 até ao dó#7),2 situam-se num registo extremamente 
agudo para o violão. Seria possível tocá-las recorrendo a harmónicos, 
mas seriam necessários harmónicos tão agudos que, para além da elevada 
dificuldade técnica ao nível da precisão, tenderiam sempre a soar pouco 
nítidos, com uma intensidade diminuta e escassa sustentação do som. 
Acresce-se que o instrumento ficaria condicionado na sua paleta sonora. 
Sintetizando, não seria idiomático para o violão. Assim, torna-se neces-
sária uma transposição do conjunto de notas original. Este processo não 
desvirtua a intenção do compositor, visto que se mantém a mesma ideia 
de improvisação sobre a série de harmónicos de um som fundamental 
omitido. Note-se ainda que o próprio compositor também recorreu à 
transposição do conjunto de notas numa versão posterior da obra. A 
versão Harmónicos i 2b foi composta em 1986 para piano, harpa, cravo 
e celesta (Delgado, Machado & Machado, 2002). Nesta versão, o mesmo 
conjunto de dez notas é transposto meio tom acima.

Através da transposição para um registo mais grave, torna-se perfeita-
mente possível tocar todas as notas propostas na afinação convencional 
do violão. No entanto, existe um recurso particularmente adequado a esta 
obra: a scordatura. Este recurso consiste na afinação das cordas do violão 
noutras notas que não a afinação convencional, a saber, mi2, lá2, ré3, sol3, 
si3 e mi4. Inúmeras possibilidades de afinação poderiam ter sido utiliza-
das, mas foram valorizadas as vantagens decorrentes da afinação de todas 
as seis cordas do violão precisamente nas notas que vão ser utilizadas para 
a improvisação. Assim, todas as seis cordas soltas tornam-se possibilida-
des viáveis, o que proporciona ao violonista uma liberdade acrescida na 
improvisação. Esta opção também viabiliza o maior legato possível no 
violão, visto que pode haver sempre cordas soltas a soar. Desta forma, a 
execução no violão torna-se mais próxima do legato criado pelo pedal 

2 Neste artigo é adotada a scientific pitch notation.
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sostenuto e pela possibilidade de manter os dez sons a soar em simultâneo 
na versão original para piano. Evidentemente, o violão só pode manter 
seis sons em simultâneo, mas sem o recurso à scordatura, esse número 
seria ainda menor.

Tendo tomado as opções de transpor o conjunto de notas e de recor-
rer à scordatura para que a afinação do violão corresponda ao conjunto 
transposto, resta decidir as notas em concreto. Tomando em considera-
ção todas as possibilidades, foram adotados dois critérios para a seleção. 
Primeiro, foi evitada a subida na afinação das cordas, para prevenir a 
danificação do instrumento devido ao aumento da tensão. Segundo, foi 
procurada a manutenção do máximo de cordas na sua afinação conven-
cional, para viabilizar a reafinação do violão na sua afinação convencio-
nal, para outras peças apresentadas num mesmo concerto. Aplicados estes 
dois critérios, foi encontrada a afinação: ré2-lá2-ré3-fá#3-lá3-dó4. Respei-
tando o segundo critério, a quinta e quarta cordas (lá2 e ré3), mantêm 
a sua afinação inalterada. Curiosamente, esta proposta de scordatura 
utiliza elementos de duas das scordaturas mais comuns no violão: sexta 
corda em ré2 e terceira corda em fá#3. Por fim, as alterações mais incomuns 
serão a descida acentuada da afinação da segunda corda para lá3 e da 
primeira corda para dó4, o que representa, respetivamente, um intervalo 
de segunda maior e de terceira maior abaixo da afinação convencional.

Como referência, foi consultada uma gravação3 da obra Harmónicos i, 
tocada ao piano pelo próprio compositor. Na gravação, a obra é apresen-
3 A obra Harmónicos i foi gravada em duo de pianos pelos pianistas Jorge Peixinho e 

Filipe de Sousa, no álbum Música i. Este álbum foi produzido por Jorge Costa Pinto 

Figura 3. Scordatura utilizada em Harmónicos i.
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tada por dois pianos e sistemas de gravação e reprodução. Nesta proposta, 
foi adotada a mesma estrutura formal observada na gravação. A interpre-
tação inicia com as notas mais graves do conjunto e uma atividade redu-
zida. Pouco a pouco, a atividade vai aumentando e vão surgindo todas as 
notas. Na secção final, são utilizadas essencialmente as notas mais agudas 
do conjunto, a textura vai-se tornando progressivamente mais rarefeita 
e a dinâmica mais piano. Esta estrutura, embora não seja a única possi-
bilidade, apresenta-se como uma forma eficaz, clara, coerente e orgânica 
de conduzir a obra.

No que diz respeito à eletrónica, foram gravados samples para cada 
uma das notas do conjunto proposto. Assim, foi criado um sound bank 
que corresponde ao universo de ações sonoras possíveis para a eletró-
nica. No âmbito da colaboração compositor/intérprete que se estabeleceu 
entre o violonista Pedro Baptista e o compositor Tiago Lestre, este sound 
bank foi inserido no software Ableton Live. De seguida, foi desenvol-
vida uma programação que permite que os samples sejam reproduzidos 
numa ordem aleatória e com um ritmo aleatório, na procura de simu-
lar um processo de improvisação. Desta forma, foi criado um violonista 
improvisador virtual, que reproduz o conjunto de notas proposto de uma 
forma imprevisível e gerada em tempo real, o qual também é sujeito ao 
seu próprio efeito de desfasamento. Para aumentar a variedade de ações 
possíveis e, consequentemente, a diversidade na improvisação eletrónica, 
cada nota foi gravada em staccato, em legato e em tremolo, obtendo-se 
três conjuntos de samples.

Jorge Peixinho pede diversidade e variação imaginativa em dimen-
sões como “o ritmo, a dinâmica, o tempo (andamento), o movimento 
direcional e até o timbre” (Peixinho, 1967). Foquemos a expressão: “e 
até o timbre”. O violão é um instrumento particularmente versátil no 
que diz respeito à manipulação do timbre. Por dar ao instrumentista 
um acesso mais imediato a todo o comprimento de todas as cordas, bem 

em 1971 e reeditado em cd em 1994. A gravação de Harmónicos i encontra-se dis-
ponível no canal oficial de YouTube do gmcl, podendo ser acedida através do link: 
https://www.youtube.com/watch?v=yh6epcIVEx0.
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como a todo o corpo do instrumento, o violão parece ser um instru-
mento mais prático na manipulação do timbre do que o piano. Observem-
-se as instrumentações das versões posteriores a Harmónicos i. A versão 
Harmónicos i 2 foi composta em 1969 para harpa e piano e a versão 
já mencionada, Harmónicos i 2b, foi composta em 1986 para piano, 
harpa, cravo e celesta (Delgado, Machado & Machado, 2002). As alte-
rações entre versões ao nível da instrumentação testemunham a vontade 
do compositor de alargar a paleta de timbres disponíveis. Aliás, a inclu-
são da harpa evoca o timbre sul tasto, o cravo alude ao timbre sul ponti-
cello e o timbre da celesta aproxima-se dos harmónicos do violão. Desta 
forma, indo ao encontro desta vontade patente nas opções do compositor, 
foi procurada diversidade ao nível do timbre. Foram escolhidos alguns 
dos timbres mais contrastantes do violão, nomeadamente, sul tasto, sul 
ponticello, harmónicos, pizzicato, pizzicato bartók, rasgueado, tambora 
e golpes de baqueta de borracha sobre as cordas.

Os golpes de baqueta de borracha sobre as cordas formam um efeito 
instrumental pouco frequente na literatura do violão, o qual foi utili-
zado por Jorge Peixinho na obra Serenata per A, composta em 1981 
para flauta, violão, piano e percussão (Delgado, Machado & Machado, 
2002). No ano seguinte, 1982, observa-se ainda a utilização de uma 
baqueta sobre as cordas de um violão de brinquedo, na obra Madame 
Borbolet(r)a, composta para instrumentinhos e brinquedos (Delgado, 
Machado & Machado, 2002). Em Harmónicos i, a inclusão deste efeito 
torna-se pertinente enquanto um recurso adicional para produzir uma 
maior diversidade de timbres e enquanto referência ao seu uso por Peixi-
nho. A baqueta de borracha foi elencada também por outra razão. Na 
gravação consultada, foi observado com frequência um motivo que 
consiste na repetição de uma mesma nota, no início com golpes fortes, 
seguindo-se em simultâneo um acelerando e decrescendo graduais. Este 
motivo é semelhante ao ressalto de uma baqueta de borracha sobre as 
cordas do violão. Procurando multiplicar as possibilidades expressivas 
que o manuseio de uma baqueta de borracha proporciona, foram utili-
zadas duas baquetas de borracha, o que possibilita uma maior liber-
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dade polifónica neste timbre percutido, possibilitando ainda a técnica 
de rufo.

Na obra Harmónicos i, Jorge Peixinho delimita três zonas, denomi-
nando-as ›a‹, ›b‹ e ›c‹. Estas zonas correspondem a três registos, divi-
dindo o conjunto de dez notas. A zona ›a‹ corresponde às três notas 
mais graves, a zona ›b‹ corresponde às cinco notas seguintes e a zona ›c‹ 
corresponde às duas notas mais agudas.

O fá#4 e o sol#4 que formam a zona ›c‹ “aparecerão gradualmente no 
decorrer da execução, à vontade do executante” (Peixinho, 1967). Desta 
forma, visto que o intérprete não deve tocar outras notas para além das 
dez pré-definidas, o momento em que cada nota surge pela primeira vez 
poderá ser tratado como um acontecimento especial na peça, podendo 
eventualmente ser realçado através de decisões interpretativas. Pode 
ser utilizado um timbre diferente ou criado todo um caráter, bem como 
poderá ser associado um motivo específico ou adotada a insistência na 
repetição do novo som, por exemplo. Para permitir o uso do violão eletró-
nico aleatório sem comprometer o cuidado com que se apresenta cada 
nota pela primeira vez, não foram gravados samples para o fá#4 nem 
para o sol#4 da zona ›c‹. Assim, essas duas notas só surgem no violão ao 
vivo e na sua reprodução desfasada pela eletrónica. Acresce-se que, nesta 
proposta, os violões eletrónicos só serão ligados quando todas as oito 
notas que constituem as zonas ›a‹ e ›b‹ já tiverem sido apresentadas pelo 
violão ao vivo.

Como referência para o estudo da improvisação no violão sobre a 
obra Harmónicos i, foi criado um diagrama do braço do violão, no 
qual é evidenciada a posição de todas as notas possíveis, sejam cordas 
soltas (círculo tracejado), trastes premidos (círculo em traço contínuo) 

Figura 4. Zonas a, b e c na série transposta para violão.
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ou harmónicos aflorados (losango pontilhado). Recorrendo a três cores 
diferentes, são imediatamente identificáveis as notas que pertencem às 
zonas ›a‹ (cinzento), ›b‹ (branco) e ›c‹ (preto). Este instrumento de refe-
rência revelou-se particularmente útil para delimitar todas as possibilida-
des disponíveis para a improvisação do violonista, inclusivamente quando 
este procura manter-se exclusivamente dentro de uma zona apenas. Note-
-se que as cordas soltas, os trastes premidos e os harmónicos aflorados 
vão manter a sua posição inalterada, seja qual for a transposição esco-
lhida para a obra, desde que seja aplicada scordatura para afinar as seis 
cordas do violão respetivamente nas seis notas mais graves do conjunto.

Quanto à interação entre o instrumentista e a eletrónica, importa procu-
rar uma comunicação recíproca. Afinal, Jorge Peixinho explica que “os 
instrumentistas devem [...] reagir ora reciprocamente, ora ao sistema 
gravação-reprodução”. A natureza desta obra, devido ao recurso à grava-
ção e reprodução com desfasamento para todos os intervenientes, possi-
bilita essa reciprocidade na comunicação com a eletrónica. Caso não 
houvesse esse recurso, o instrumentista podia ainda assim escutar a eletró-
nica e responder, mas a comunicação seria feita sempre nesse sentido. Isto 
é, a eletrónica continuaria a sua reprodução aleatória sem ter em conta a 
improvisação do intérprete. No entanto, devido à repetição desfasada, o 
instrumentista sabe que aquilo que toca ou que escuta pela primeira vez 
vai ser reproduzido novamente no espaço de 6 a 8 segundos. Desta forma, 

Figura 5. Diagrama de referência para a improvisação em Harmónicos i.
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o intérprete dispõe desse intervalo de tempo para lançar uma interven-
ção que transforme a repetição da eletrónica numa interação. Isto é, o 
instrumentista tem a possibilidade de moldar o significado e a função das 
intervenções da eletrónica, através das relações que se estabelecem com a 
sua própria improvisação, por “imitação, resposta, desenvolvimento ou 
‘esmagamento’” (Peixinho, 1967).

Sine nomine

A obra Sine nomine foi composta por Jorge Peixinho em 1987 para um 
conjunto variável de instrumentos (Delgado, Machado & Machado, 
2002). Nesta análise, serão abordadas questões relacionadas com as 
normas de execução da obra e com possibilidades de interação recíproca 
entre intérprete e eletrónica.

Não existe partitura geral de Sine nomine, constituindo os manuscritos 
em partes individuais para onze instrumentos: soprano, flauta, clarinete, 
trompete, violão, violino, viola, violoncelo, harpa, piano e vibrafone. 
A obra pode ser apresentada por um ensemble de onze instrumentis-
tas, compreendendo precisamente os onze instrumentos mencionados, 
bem como por diferentes formações mais reduzidas, constituídas apenas 
por alguns destes instrumentos. A instrumentação pode ainda incluir 
múltiplos intérpretes do mesmo instrumento. Acresce-se que tem sido 
praticada a adaptação ponderada de secções compatíveis da parte indi-
vidual de um determinado instrumento para outros instrumentos que 
não estejam incluídos nestes onze, para permitir que mais instrumentis-
tas tenham acesso à experiência de participar na obra Sine nomine. A 
presente proposta interpretativa vem desafiar ao limite a possível redu-
ção na variedade de instrumentos, sendo construída uma apresentação 
da obra Sine nomine exclusivamente para violão.

Os manuscritos consistem em grupos de módulos específicos para cada 
instrumento. Estes módulos poderão ser livremente escolhidos e execu-
tados pelo respetivo instrumentista, que adota uma ordem à sua esco-
lha, podendo inclusivamente repetir módulos e não sendo obrigatória 
a execução de todos os módulos presentes no manuscrito. No entanto, 
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cada módulo deve ser tocado integralmente do início ao fim, não sendo 
suposto iniciar ou terminar um módulo a meio. Durante a obra, o intér-
prete decide livremente quando deve intervir, podendo inclusivamente 
manter-se em silêncio, escutando o conjunto e aguardando uma oportu-
nidade pertinente para iniciar um módulo.

A parte de violão, que nesta proposta de Sine nomine apenas para 
violão, se torna na partitura geral, é composta por doze módulos dife-
rentes. Os módulos foram construídos por Jorge Peixinho recorrendo à 
autocitação. Foi descoberta a origem de cada módulo, distribuída por três 
obras com violão de Jorge Peixinho anteriores a Sine nomine. O primeiro 
módulo consiste num aglomerado de autocitações provenientes da obra 
Música em água e mármore, composta em 1977. Os módulos 2, 3 e 4 
contêm autocitações de material presente na obra O jardim de Belisa, 
composta em 1984. Por fim, nos módulos 5 a 12, encontramos autocita-
ções referentes à obra Recitativo iv, composta em 1973-74.

No que diz respeito à eletrónica, tal como na obra Harmónicos i, 
foram gravados samples para constituir um sound bank. No entanto, ao 
contrário dessa obra, em vez de ser gravado um sample para cada nota, 
foi gravado um sample para cada módulo, num total de doze samples. 
A eletrónica foi então programada para reproduzir os doze módulos, 
adotando uma ordem aleatória, podendo repeti-los e esperando um 
espaço de tempo também aleatório entre intervenções.

Desta forma, foi criado um violão eletrónico que executa a obra de 
forma aleatória. No entanto, há que ver que a obra Sine nomine exige 
uma escuta atenta e vive da interação deliberada entre os intérpretes. 
Por este motivo, a adição de mais violões eletrónicos, todos eles a tocar 
de forma aleatória sem procurarem ativamente interagir entre si, não 
se apresentou como uma opção que favoreça a natureza da obra. No 
entanto, mesmo que se utilize apenas um violão eletrónico, embora exista 
interação, esta é unilateral, visto que o performer pode escutar a eletró-
nica e reagir, mas o contrário não sucede.

Refletindo sobre este problema, após serem testadas diferentes possibi-
lidades, foi desenvolvido um processo para viabilizar a reciprocidade na 
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comunicação entre o violonista e a eletrónica. Primeiro, os doze módu-
los para violão foram divididos em três grupos. Os módulos 6 e 9 foram 
agrupados por iniciarem com harmónicos. Os módulos 2, 7 e 11 foram 
agrupados por iniciarem com tremolo ou trilo. Os módulos 3, 5, 8 e 10 
foram agrupados por serem curtos e enérgicos. Os módulos 1 e 4 não 
foram incluídos nestes três grupos, por serem longos e por não apresen-
tarem as características enumeradas.

Depois, a eletrónica foi programada de modo a que o intérprete possa 
acionar em tempo real um destes três grupos de módulos, sendo assim 
disparado um módulo aleatório de entre os que pertencem ao grupo 
selecionado. Desta forma, o intérprete pode controlar a eletrónica, de 
modo a que exista uma interação musical deliberada. Esta interação pode 
consistir, por exemplo, na reprodução de um módulo de harmónicos para 
complementar um momento mais doce e piano, ou na reprodução de 
um tremolo para aumentar a atividade e ajudar a construir tensão, ou 
ainda na reprodução de um módulo curto e enérgico, adequando-se a 
um momento intenso ou marcando um clímax. Desta forma, enquanto o 
violão eletrónico aleatório toca livremente, como condutor do discurso, 
o violonista responde-lhe através do violão ao vivo e, simultaneamente, 
vai acionando os três grupos de módulos, para que estes reajam ao violão 
eletrónico aleatório e/ou ao violonista, o qual, por sua vez, também pode 
tornar a reagir aos módulos acionados. Assim, estão reunidas as condi-

Figura 6. Módulos de Sine nomine agrupados por iniciarem com tremolo ou trilo.
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ções para que o intérprete possa construir um diálogo recíproco e fecundo 
entre o violão ao vivo e a eletrónica.

LLOCK

A obra LLOCK para duo de violões4 foi composta em 2012 pelo composi-
tor Nuno Peixoto de Pinho (nascido em 1980). O título, LLOCK, corres-
ponde à última sílaba do nome do pintor Jackson Pollock, que partilha 
as suas iniciais com Jorge Peixinho (JP). O processo de pintura caracterís-
tico do pintor, dripping, consiste em deixar pingar tinta sobre a tela. Da 
mesma forma, Nuno Peixoto de Pinho “deixa pingar” excertos de obras 
de Jorge Peixinho sobre a sua composição, que consiste num conjunto 
organizado de recortes de manuscritos. A seleção dos excertos das obras 
de Peixinho foi feita com recurso à obra Für Aline de Arvo Pärt e as indi-
cações de expressão e tempo foram recolhidas no primeiro livro de Prelú-
dios para piano de Claude Debussy (Peixoto de Pinho, 2016).

Os recortes foram retirados de duas obras com violão de Jorge Peixi-
nho: L’Oiseau-Lyre, composta em 1982 para violão solo e Cantos de 
Sophia, composta em 1990 para soprano e violão. Estas são curiosamente 
as duas obras de Jorge Peixinho com violão que foram compostas para 
formações mais reduzidas, respetivamente, instrumento solo e duo.

Comparando a obra LLOCK e os manuscritos originais de Jorge Peixi-
nho, foi localizada a proveniência de cada um dos recortes. Desta forma, 
observou-se que a parte do segundo violão é formada quase exclusiva-
mente por excertos da obra L’Oiseau-Lyre. Importa notar que Lopes e 
Silva, o violonista que colaborou de perto com Jorge Peixinho no seio 
do gmcl, é o dedicatário de L’Oiseau-Lyre, tendo gravado a obra no 
seu álbum Portuguese Contemporary Music Works for Guitar.5 Este 
4 A obra foi encomendada pelo Baltar Cassola Guitar Duo, constituído pelos violo-

nistas Eduardo Baltar e Tiago Cassola, que estrearam LLOCK na sua digressão in-
titulada Espelhos, apresentada em Portugal, Espanha, França e Itália.

5 Este álbum foi gravado em 1985 no Estúdio jorsom, produzido e editado em 1987 
pela PortugalSom em lp e reeditado em cd em 1995. A gravação está disponível no 
canal oficial de YouTube de Lopes e Silva, acessível através do link: 
https://www.youtube.com/watch?v=cQ-Ug2HGpiM.
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conjunto de factos proporciona uma oportunidade única. Afinal, quase 
todo o material que constitui o segundo violão de LLOCK encontra-se já 
gravado pelo próprio Lopes e Silva.

A única exceção é o acorde final, que foi retirado da obra Cantos de 
Sophia, tornando-se o elemento ímpar do segundo violão que possui a 
singularidade de não pertencer à obra L’Oiseau-Lyre. Não foi encontrada 
uma gravação da obra Cantos de Sophia interpretada por Lopes e Silva, 
pelo que não foi possível recolher um registo fonográfico seu referente ao 
último acorde do segundo violão.

Todos os recortes do manuscrito de L’Oiseau-Lyre no segundo violão 
foram localizados na gravação de Lopes e Silva. De seguida, os excertos 
foram recortados e extraídos na forma de samples, para serem reprodu-
zidos pela eletrónica. Infelizmente, como mencionado, ficou a faltar um 
sample referente ao último acorde. Ainda assim, através da coincidência 
observada na composição da parte do segundo violão de LLOCK, a qual 
é formada quase exclusivamente por recortes de material já gravado por 
Lopes e Silva, torna-se possível a criação de um duo imaginado com este 
violonista central na vanguarda musical portuguesa. O desenvolvimento 
desta proposta resultou assumidamente numa segunda versão de LLOCK 
para violão e eletrónica, datada de 2020 e baseada na versão original de 
2012, para duo de violões.

Durante o manuseamento dos samples recolhidos na gravação de 
Lopes e Silva, é necessário considerar que Nuno Peixoto de Pinho recorre 
a uma “leitura livre na ordem de execução” (Peixoto de Pinho, 2016, 
p. 302) dos elementos que constituem os excertos do segundo violão. 
Isto é, num excerto formado por três ataques (sejam notas, intervalos 
ou acordes), o violonista não tem necessariamente que tocar os ataques 
sequencialmente. Pode tocar os ataques por uma ordem livre, podendo 
inclusivamente repeti-los. Para recriar este efeito, foi necessário subdivi-
dir os excertos da gravação de Lopes e Silva em ataques individuais. A 
eletrónica foi programada para reproduzir os samples referentes à subdi-
visão de excertos, adotando uma ordem e ritmo aleatórios.
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Note-se que vários destes samples são necessariamente muito curtos, 
correspondendo por vezes a uma nota apenas, extraída de um gesto contí-
nuo na gravação, o que implica o corte da nota que a sucede e da nota 
que a antecede. Para garantir a ligação sonora entre este pontilhismo de 
samples brevíssimos, foi adicionada uma série de efeitos que aumentam a 
sustentação do som, ainda que alterando inevitavelmente o timbre.

Do ponto de vista formal, a obra LLOCK segue o esquema: Introdu-
ção / ›a‹ / ponte 1 / ›b‹ / ponte 2 / ›c‹ / ponte 3 / ›d‹ / coda. Na introdução, 
nas três pontes e na coda, ambos os violões executam os mesmos excertos 
pela mesma ordem. No entanto, o compositor esclarece que não é neces-
sário executá-los em simultâneo (Peixoto de Pinho, 2020b). Nas secções 
›a‹, ›b‹, ›c‹ e ›d‹, o primeiro violão executa excertos retirados das obras 
Cantos de Sophia e L’Oiseau-Lyre, seguindo uma ordem determinada. 
Ao mesmo tempo, o segundo violão vai tocando a sua parte, recorrendo 
à já mencionada leitura livre sobre a ordem dos ataques que constituem 
cada excerto, mas respeitando escrupulosamente a sequência pela qual os 
excertos estão dispostos na partitura.

Relativamente ao acorde final que, como referido, não pertence à 
obra L’Oiseau-Lyre, foi necessário gravar um novo sample. Este foi o 
único sample do segundo violão e de toda esta proposta interpretativa de 
LLOCK que não foi retirado da gravação original de Lopes e Silva.

Processos criativos colaborativos

Na elaboração das três propostas artísticas apresentadas, houve uma 
rede de agentes envolvidos que as definiram, moldaram e que possibili-
taram a sua existência. Num primeiro momento, como primeiro agente, 
encontra-se naturalmente Jorge Peixinho, que compôs as obras Harmó-
nicos i, Sine nomine, L’Oiseau-Lyre e Cantos de Sophia. No caso de 
Harmónicos i, Jorge Peixinho define as alturas e desenvolve um conjunto 
de indicações, como que reunindo as peças e as instruções para a cons-
trução da obra. Isto é, Peixinho entrega deliberadamente ao intérprete a 
tarefa de construir o material musical com as próprias mãos. Este cará-
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ter de obra aberta já constitui, até certo ponto, uma forma de processo 
colaborativo. O compositor monta todo o mecanismo, mas deixa uma 
margem considerável, permitindo que o instrumentista materialize a 
obra segundo a sua perceção de idiomatismo do instrumento, adequan-
do-a à sua fisionomia, incorporando o seu reportório de gestos interpre-
tativos e imprimindo a sua própria identidade.

Ainda no primeiro momento, como segundo agente, encontra-se o 
violonista José António Lopes e Silva. Foi o contacto de Lopes e Silva 
com Jorge Peixinho que levou à escrita das obras L’Oiseau-Lyre e Cantos 
de Sophia, bem como à inclusão do violão na obra Sine Nomine e nas 
três obras que aí se encontram citadas (Recitativo iv, Música em água e 
mármore e O jardim de Belisa). É evidente que nenhuma destas obras 
existiria da mesma forma sem a sua ação. A forte colaboração compo-
sitor/intérprete desenvolvida no seio do gmcl foi fundindo a identidade 
interpretativa de Lopes e Silva na escrita para violão de Jorge Peixinho. 
Lopes e Silva foi ainda o autor do material fonográfico recolhido para ser 
reproduzido pela eletrónica em LLOCK. A sua interpretação de L’Oiseau-
Lyre reflete-se diretamente no resultado final.

Num segundo momento, sobre L’Oiseau-Lyre e Cantos de Sophia, 
produtos da interação que se estabeleceu entre a criação composicional 
de Jorge Peixinho e o idiomatismo instrumental de Lopes e Silva, Nuno 
Peixoto de Pinho constrói a sua obra LLOCK, acrescentando uma camada 
adicional a este processo colaborativo em diferentes tempos. Pela natureza 
da sua obra, repleta de material recolhido em variadíssimas fontes, são 
acrescentadas as ações de Arvo Pärt, Claude Debussy e Jackson Pollock. 
Todos estes agentes condicionam de formas distintas o resultado final.

Num terceiro momento, surge o processo colaborativo entre o violo-
nista Pedro Baptista e o compositor Tiago Lestre, no qual também 
participa o compositor Nuno Peixoto de Pinho, no que diz respeito à 
interpretação da sua obra LLOCK. Este processo iniciou com a vontade 
de explorar as possibilidades que a formação instrumental composta por 
violão e eletrónica apresenta na obra de Jorge Peixinho, no sentido de 
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alargar, através da eletrónica, o leque de oportunidades disponíveis para 
o violão solista no universo sonoro de Jorge Peixinho. Para tal, era neces-
sário explorar esse universo através do violão e investigar as possibilida-
des oferecidas pela eletrónica. Foi iniciado um diálogo entre violonista e 
compositor, com o objetivo de discutir questões técnicas e estéticas, tomar 
decisões interpretativas e elaborar propostas concretas.

Interação entre violonista e eletrónica

A primeira questão reside na forma como o violonista pode interagir 
com a eletrónica. Inúmeras tecnologias contemporâneas poderiam ter 
sido utilizadas. O compositor Tiago Lestre tem estado a explorar formas 
de interação com a eletrónica através do reconhecimento de imagem e 
deteção de movimento. Nessa linha de investigação, tem desenvolvido 
um software que permite a captação de vídeo, processamento de imagem 
e conversão dos dados em midi ou som. Através deste software, torna-
-se possível acionar em tempo real os diferentes eventos previamente 
programados no software Ableton Live, a partir de elementos visuais e 
gestuais que o intérprete pode incorporar na sua performance. Aprovei-
tando a experiência adquirida e os meios disponíveis, decidimos adotar 
essa possibilidade.

Tendo tomado essa opção, faltava decidir que movimentos seriam 
captados e que ângulo de imagem seria utilizado, decisão que foi sofrendo 
uma série de alterações ao longo da colaboração. Inicialmente, a ideia era 
captar o braço do violão e o movimento da mão esquerda do violonista 
e/ou a caixa do violão e o movimento da mão direita, despoletando dife-
rentes reações da eletrónica consoante a posição das mãos. Por exemplo, 
podia ser associado o deslocamento da mão direita para a esquerda e 
para a direita a uma modulação gradual para um timbre respetivamente 
mais doce e mais metálico na eletrónica. Desta forma, o violonista e a 
eletrónica estariam em sintonia na manipulação do timbre. No entanto, 
existe, por exemplo, a necessidade de deslocar a mão direita radicalmente 
para a esquerda para executar harmónicos artificiais, bem como de deslo-
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car a mão direita subitamente para a direita para garantir a qualidade 
de som sem trastejo numa dinâmica mais forte. Estes deslocamentos, 
como é evidente, não refletem necessariamente modulações intencionais 
do timbre entre os polos doce e metálico, facto que tornou esta opção 
menos apetecível. O movimento da mão esquerda ao longo do braço 
também não se apresentou como uma opção prática, tendo em conta o 
material musical. Acresce-se que ambas as opções limitam e restringem 
os movimentos do violonista, comprometendo a sua liberdade interpre-
tativa. Assim, estas opções foram descartadas, após a sua exploração no 
âmbito da colaboração compositor/intérprete, considerando as exigências 
do violão e as potencialidades da tecnologia utilizada.

A segunda possibilidade considerada consiste no acionamento da 
eletrónica através de movimentos das mãos, dos cotovelos ou da cabeça, 
numa zona exterior à área de execução do instrumento. Por exemplo, 
podem ser despoletadas diferentes ações da eletrónica ao movimentar 
a mão direita sobre o tampo em cima ou embaixo das cordas, ou numa 
linha horizontal perpendicular ao tampo, afastando-se mais ou menos 
do violão. Outras opções possíveis incluem levantar o cotovelo direito, 
ou cabecear para a direita ou para a esquerda. Foram testados inúmeros 
movimentos semelhantes nas suas múltiplas variações. Foram estuda-
das alternativas como a movimentação dos ombros, do rosto, da língua 
ou dos olhos, bem como dos membros superiores em diferentes planos. 
No fim, todas estas hipóteses pareciam condicionar demasiado a ação do 
violonista e/ou interferir excessivamente na experiência visual, pertur-
bando a fruição sonora.

Na terceira opção considerada, o foco dirigiu-se para o chão e para 
os membros inferiores, os quais, geralmente, não estão envolvidos de 
forma ativa no ato de tocar violão. A movimentação da perna esquerda 
foi considerada, mas estando o violão, neste caso concreto, essencial-
mente apoiado sobre esta perna e encontrando-se o pé esquerdo colocado 
sobre o apoio de pé, esta não se apresentou como uma solução prática. 
A perna direita, no entanto, revelou-se o membro menos envolvido com 
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o violão. O pé direito do violonista foi assim selecionado como a forma 
mais prática de interagir com a eletrónica, no âmbito desta proposta.

Para materializar a interação através do pé direito, foram exploradas 
várias configurações possíveis. No fim, foi utilizada uma câmara susten-
tada por um tripé e apontada para o chão. A câmara capta o chão à frente 
do pé direito do violonista, reconhecendo quando ocorrem alterações de 
cores. A área captada foi subdividida em diferentes Zonas de Interação 
(zi). Assim, quando o pé do violonista se movimenta sobre a área filmada, 
são detetadas as alterações de cores correspondentes à diferença entre a 
cor do calçado e a cor do chão, sendo despoletadas diferentes ações sono-
ras, consoante a zi sobreposta pelo pé. No início, era necessário que o 
violonista observasse num ecrã a localização de cada zi, como se estivesse 
a utilizar um dispositivo de realidade aumentada. Para tornar a interação 
mais imediata e as zi mais palpáveis, foram colocados livros sobre o chão, 
que foram mais tarde substituídos por folhas de papel, de forma a que 
correspondessem precisamente às zi definidas. Desta forma, o violonista 
tem várias folhas de papel dispostas no chão à sua frente e, ao passar o pé 
direito sobre cada uma, pode interagir livremente com a eletrónica, sem 
que esta interação interferira demasiado com a interpretação no violão.

Da colaboração entre violonista e compositor, após o teste de dife-
rentes possibilidades, resultou uma extensão dos movimentos utilizados 
durante a execução. A perna direita, geralmente fixa e imóvel durante a 
performance deste violonista, passou a desempenhar uma função ativa. 
A coreografia e as funções do intérprete foram expandidas através deste 
processo colaborativo. O violonista deve dominar, coordenar e incorpo-
rar na performance estes novos movimentos, que estendem a gestualidade 
violonística, bem como as possibilidades de interação com o universo 
sonoro.

Aplicação ao repertório

Após o desenvolvimento deste modo de interação, seguiu-se a definição 
da forma específica como o intérprete poderia interagir com cada uma das 



processos criativos colaborativos sobre a música de jorge peixinho 

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

809

três obras. Primeiro, foi necessário estabelecer a quantidade de indicações 
diferentes que o intérprete necessitaria de transmitir à eletrónica, para 
definir cada interface. Na obra LLOCK de Nuno Peixoto de Pinho, só é 
necessária uma única indicação, que leva a eletrónica a avançar para o 
excerto seguinte. Assim, só seria necessária uma zi e, consequentemente, 
um único papel sobre o chão. Desta forma, o violonista movimenta o pé 
direito sobre a zi para dar início à reprodução do primeiro excerto da 
gravação de Lopes e Silva, movimenta novamente o pé sobre a mesma zi 
para reproduzir o segundo excerto e assim por diante, até ser reproduzida 
a gravação do acorde final. Este movimento do pé substitui o que, num 
duo de violões com dois violonistas humanos, poderia ser realizado com 
um gesto subtil, uma respiração ou um olhar.

Na obra Sine nomine, já são necessários mais tipos de indicações, não 
sendo suficiente uma única zi. Afinal, o violonista deve poder ligar e desli-
gar o violão eletrónico aleatório, bem como despoletar em tempo real 
a reprodução de módulos de três grupos diferentes. Estas ações devem 
poder ser executadas de forma independente ou em simultâneo, permi-
tindo que os samples se sobreponham uns aos outros. Para possibilitar 
todas estas ações, foram estabelecidas quatro zi. Uma zi liga e desliga 
alternadamente o violão eletrónico aleatório de cada vez que é acionada, 
como se fosse um interruptor. As restantes três zi estão associadas cada 
uma a um grupo distinto de módulos. Assim, ao movimentar o pé sobre 
uma dessas três zi, é reproduzido aleatoriamente um módulo que pertence 
ao respetivo grupo de módulos.

Na obra Harmónicos i, tal como concebida nesta proposta, o violo-
nista deve ter acesso à ativação e desativação de múltiplos violões eletró-
nicos aleatórios, cada um gravado num timbre diferente. Foram utilizados 
seis violões eletrónicos distintos, correspondentes a seis timbres ou 
conjuntos de timbres. O primeiro violão eletrónico foi gravado com um 
timbre neutro, o segundo inclui o timbre sul tasto e harmónicos, o terceiro 
corresponde ao timbre sul ponticello, o quarto foi gravado em pizzicato, 
o quinto engloba o pizzicato bartók, rasgueados e tambora e, por fim, 
o sexto consiste em golpes de baqueta de borracha sobre as cordas. Os 
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seis violões eletrónicos podem ser ligados e desligados de forma inde-
pendente, podendo inclusivamente chegar a estar todos a soar em simul-
tâneo. A existência de uma zi diferente para cada timbre seria a forma 
de tornar a interface o mais intuitiva possível. No entanto, definir seis 
zi no espaço reduzido alcançável pelo pé direito do violonista revelou-
-se problemático. Isto porque, para que o pé possa ativar uma zi sem ter 
que passar por cima de outra, é necessário tornar cada zi mais estreita, 
e a certa altura são exigidos movimentos demasiado precisos, para que a 
largura do pé não se sobreponha simultaneamente a outras zi para além 
da pretendida. Foi encontrada uma solução. Visto que, nas outras duas 
obras (Sine nomine e LLOCK), a quantidade máxima de zi necessárias 
não excede as quatro zi, e visto que as três obras serão apresentadas de 
seguida no mesmo concerto, não seria prático ter que alterar a configura-
ção do palco. Assim, foram mantidas quatro folhas de papel sobre o chão 
para a performance de todas as três obras (figura 9).

No entanto, para a obra LLOCK, apenas a folha colocada à esquerda 
do pé direito (cujo acesso se revelou mais prático e confortável), está 
associada a uma zi. Ou seja, quando o pé se sobrepõe às outras três 
folhas, não ocorre qualquer ação na eletrónica (figura 10). Na obra Sine 
nomine, cada uma das quatro folhas está associada a uma das quatro zi. 
Três zi acionam a reprodução de um módulo isolado e a quarta zi liga 
um violão eletrónico que continua a reproduzir módulos aleatoriamente 
até ser desligado na mesma zi (figura 11). No caso da obra Harmóni-
cos i, o compositor Tiago Lestre estabeleceu uma interface móvel, que 
transita entre a Disposição ›a‹ e a Disposição ›b‹. Essa transição ocorre 
quando a zi correspondente à folha de papel colocada à direita do pé é 
acionada, alterando a função das outras três zi. Assim, na Disposição 
›a‹, existem três timbres acessíveis. Quando a zi da direita é acionada, a 
interface transita para a Disposição ›b‹, na qual as outras três zi passam 
a controlar outros três timbres diferentes. Um novo acionamento da zi 
da direita provoca o regresso à Disposição ›a‹. Assim, há um total de seis 
timbres controláveis, mediante a transição entre as Disposições ›a‹ e ›b‹ 
(figura 12).
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Figura 9. Configuração das Zonas de Interação.
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Foi explorada inicialmente a possibilidade de serem acrescentados 
mais desfasamentos na reprodução. Assim, poderiam ser escutados em 
simultâneo o violonista ao vivo, o seu desfasamento de 8 segundos, um 
segundo desfasamento de 16 segundos e um terceiro desfasamento de 24 
segundos. Seria assim criado um quarteto virtual de violões formado por 
um único violão desfasado, ou por um cânone fonográfico. Esta opção 
produz resultados que considerámos muito interessantes e que seriam 
possibilidades viáveis de performance. O intenso grau de atividade atin-
gido, a transição lenta que ocorre entre os momentos da obra e o total 
controlo que possibilita ao intérprete são aliciantes. Contudo, esta hipó-
tese foi descartada por transgredir abertamente as regras estabelecidas 
por Peixinho para a obra. Resta saber se o compositor não abraçaria 
esta opção, se não fosse tão problemática de se executar com gravado-
res de fita magnética. No entanto, nestas três propostas, embora as obras 
sejam adaptadas para uma formação distinta das suas formações origi-
nais, pretende-se explorar as possibilidades permitidas, mesmo que no 
limite, pelas indicações que os compositores deixaram. Este quarteto de 
desfasamentos seria algo como uma variação, ou mesmo uma outra obra 
distinta inspirada em Harmónicos i de Jorge Peixinho, mas certamente já 
não é a mesma obra.

Colaboração com Nuno Peixoto de Pinho

Relativamente à obra LLOCK, como mencionado, estabeleceu-se uma 
colaboração compositor/intérprete entre o compositor Nuno Peixoto de 
Pinho e o violonista Pedro Baptista. Primeiro, houve um diálogo sobre a 
possibilidade de partir de uma obra original para duo de violões e apre-
sentá-la numa formação instrumental composta por violão e eletrónica, 
hipótese que o compositor considerou que seria “possível e igualmente 
interessante” (Peixoto de Pinho, 2020a). Segundo, foi descoberta a opor-
tunidade de prestar uma homenagem ao violonista José António Lopes 
e Silva, construindo o segundo violão com excertos da sua gravação da 
obra L’Oiseau-Lyre. O compositor de LLOCK também aprovou esta 
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ideia e manifestou o seu agrado. A concretização desta proposta de inter-
pretação não seria possível sem este precioso consentimento e abertura 
da parte do compositor para explorar outras existências alternativas para 
a sua obra, que diferem da versão e instrumentação originais. Afinal, a 
performance da obra é radicalmente transfigurada no seu aspeto visual e 
funcionamento organológico. Os gestos e o ritual performativo imagina-
dos pelo compositor são transpostos para outros meios e assumem outras 
configurações.

Por fim, como já explicitado, visto que não foi encontrada uma grava-
ção da obra Cantos de Sophia interpretada por Lopes e Silva, não foi 
possível recolher um sample para o acorde final. Note-se que esse acorde, 
segundo a partitura, deve ser executado por ambos os violões. Foi consi-
derada a possibilidade de executar o acorde apenas no primeiro violão, 
não sendo reproduzido qualquer sample. Desta forma, do ponto de vista 
simbólico, a ausência de Lopes e Silva na conclusão da obra poderia ser 
uma forma de exacerbar a sua perda. A gravação do acorde final por 
outro violonista retira, até certo ponto, o encanto de um segundo violão 
tocado exclusivamente por Lopes e Silva. No entanto, receando que a 
escuta do acorde num violão apenas possa “não proporcionar uma ideia 
clara de encerramento da obra”, o compositor sugeriu duas hipóteses, no 
caso de não ser mantida a conclusão original. A primeira possibilidade 
consiste na substituição do “acorde por um outro gesto que funcione com 
o acorde final [um harmónico... ou um outro som]”. A segunda possibi-
lidade aumenta a aleatoriedade da obra, permitindo que a programação 
reproduza aleatoriamente “um gesto executado durante toda a obra”, 
podendo ser escolhido qualquer ficheiro, sendo de seguida executado o 
acorde final (Peixoto de Pinho, 2020c). Estas possibilidades vêm trazer 
finais alternativos para a obra, que pode terminar como foi escrita (uma 
execução do acorde final por cada violão, não necessariamente em simul-
tâneo), ou substituindo uma das execuções do acorde final por um gesto 
determinado, ou ainda precedendo o acorde final por um gesto indeter-
minado. Esta última opção, pela primeira vez na história da interpretação 
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desta obra, delega ao intérprete alguma margem de liberdade no que diz 
respeito à sequência pré-definida de gestos. As três opções contam com a 
aprovação do compositor, caso haja um motivo válido para contornar a 
versão original.

Relativamente à utilização de recortes da gravação de Lopes e Silva 
na interpretação da obra de Nuno Peixoto de Pinho, considera-se que 
este procedimento é particularmente apropriado ao desígnio composicio-
nal na génese de LLOCK. Afinal, o propósito é transpor para música a 
técnica dripping do pintor Jackson Pollock, de modo a que “a participa-
ção do compositor” seja “meramente a de deixar cair pequenos fragmen-
tos musicais pré-existentes” (Peixoto de Pinho, 2016, p. 298). De facto, 
Nuno Peixoto de Pinho “deixou cair” recortes de manuscritos de Jorge 
Peixinho, num dripping visual com implicações sonoras. Nesta proposta, 
a reprodução semi-aleatória de samples retirados de uma interpretação 
pré-existente pode ser vista como uma forma de “deixar cair” música 
sobre a tela que é a sala de concerto, estabelecendo-se um dripping fono-
gráfico. Acresce-se que, sendo esta gravação de Lopes e Silva, o violo-
nista que trabalhava diretamente com Peixinho no gmcl, é conferida 
uma autenticidade histórica à interpretação. Poderia considerar-se assim 
que existe um dripping histórico, estético e gestual, como se a eletrónica 
estivesse a “deixar cair” fragmentos de memórias passadas, pedaços de 
história do violão e da música portuguesa, sons produzidos por gestos que 
pertencem a uma época e a um contexto estético e que são agora repro-
duzidos e sujeitos a uma ressignificação musical, por via de uma série de 
agentes envolvidos em sucessivos processos colaborativos.

Dificuldades na implementação

Quanto à implementação da forma de interação com a eletrónica, esta 
apresentou uma série de problemas técnicos. Primeiro, visto que a câmara 
deteta toda e qualquer alteração na cor das zi, seja esta provocada pela 
sobreposição do pé direito do violonista ou não, existe sempre o risco de 
ser acionada indevidamente uma ação da eletrónica. Isto pode ocorrer se 
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houver alguma alteração na luz da sala, seja por se desligarem ou acen-
derem luzes artificiais dentro da sala, ou por alterações na luz exterior à 
sala, caso esta ilumine o espaço da performance. Este problema pode ser 
controlado se a sala for fechada à luz exterior e não houver qualquer alte-
ração na iluminação durante a performance.

Um segundo problema, que se relaciona com o primeiro, consiste na 
projeção de sombras. Qualquer sombra pode acionar a eletrónica, caso se 
sobreponha às zi. Se a sombra do violonista for projetada na lateral ou à 
frente do seu pé direito, torna-se muito difícil manter o controlo sobre a 
eletrónica sem a acionar acidentalmente. É, por isso, essencial que exista, 
precisamente à frente do violonista, um foco de luz intensa direcionada 
diretamente para o intérprete, provocando a projeção da sombra para trás 
do pé, onde esta não poderá interferir com o acionamento da eletrónica. 
Idealmente, este será o único foco de luz existente.

Terceiro, estas propostas levantam uma série de desafios comuns na 
produção de som. Inclusivamente, é necessário captar o som do violão 
com qualidade, evitar o efeito de feedback, procurar o equilíbrio entre 
os volumes da eletrónica e do violão ao vivo, estudar a disposição do 
material no palco e lidar com quaisquer imprevistos técnicos que possam 
surgir antes e/ou durante a performance. Para este fim, é necessário ter 
acesso ao equipamento adequado e possuir o know-how para utilizá-lo 
da melhor forma. Todos os problemas expostos podem ser resolvidos num 
ambiente controlado em palco ao nível da luz e da captação de som e com 
o devido apoio técnico. Evidentemente, nem sempre é possível cumprir 
com todos estes requisitos, limitando assim os locais e contextos em que 
estas propostas performativas podem ser apresentadas com qualidade e 
segurança.

Conclusão

As três propostas performativas descritas pretendem contribuir para 
a divulgação da obra do compositor Jorge Peixinho e do idiomatismo 
violonístico de Lopes e Silva. Através da adaptação para violão de uma 



processos criativos colaborativos sobre a música de jorge peixinho 

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

817

obra original para piano (Harmónicos i) e da exploração da redução 
máxima na formação instrumental de Sine nomine, são sugeridos novos 
espaços para o violão solista na produção composicional de Peixinho. 
Em LLOCK de Nuno Peixoto de Pinho, através do diálogo musical esta-
belecido com os gestos interpretativos gravados por Lopes e Silva, suge-
re-se a extensão da sua vida artística e da sua colaboração post mortem 
com novas propostas desenvolvidas no século xxi sobre os manuscritos 
de Peixinho.

Pretende-se assim alertar a comunidade para a imensa riqueza musi-
cal transversal à obra de Peixinho e para a margem de liberdade inter-
pretativa que algumas das suas obras permitem e que se encontra ainda 
por investigar. Procura-se também prestar uma sentida e merecida dupla 
homenagem ao compositor Jorge Peixinho e ao violonista Lopes e Silva, 
músicos da vanguarda portuguesa da segunda metade do século xx que 
revolucionaram a história da música e do violão em Portugal.
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A importância da ação no processo 
criativo de A cidade e os espelhos1

Lucas Zewe Uriarte, Lucas Quinamo Furtado de Mendonça2

RESUMO: Neste artigo descrevemos o processo criativo da peça de música improvisada 
A cidade e os espelhos, para eletrônica e contrabaixo, composta por Lucas Uriarte e 
Lucas Quinamo em 2019. Abordamos a criação da peça apresentando suas influências 
extramusicais – um trecho do livro Cidades invisíveis de Ítalo Calvino, e conceitos acer-
ca dos jogos propostos por quatro autores – e relatando as implementações criativas 
que culminaram na estruturação de um jogo de improvisação coordenado por cartas. 
Para discutir este processo utilizamos as referências acerca dos jogos e o conceito de 
autopoiese, proposto por Maturana & Varela, buscando esclarecer a fundamental im-
portância da ação/performance ao longo deste processo de criação.

PALAVRAS-CHAVE: Música improvisada. Processo de criação colaborativo. Jogos musicais. 
Autopoiese. Música mista. Contrabaixo elétrico.

ABSTRACT: In this paper we describe the creative process of the improvised musical piece 
The city and the mirrors, for live electronics and electric bass, composed in 2019 by 
Lucas Uriarte and Lucas Quinamo. We approach the creation of the piece presenting 
its extramusical influences – an excerpt from the book Invisible cities by Ítalo Calvino, 
and concepts about games proposed by four authors – and reporting creative imple-
mentations that culminated in the structuring of an improvisational game coordinated 
by cards. To discuss this process, we use references about games and the concept of au-
topoiesis, proposed by Maturana & Varela, to enlighten the fundamental significance 
of action/performance throughout this creative process.

KEY-WORDS: Improvised music. Collaborative creative process. Musical games. Autopoiesis. 
Live electronics. Electric bass.
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A cidade e os espelhos é uma peça de música improvisada, composta 
entre 2017 e 2019, por Lucas Uriarte, Lucas Quinamo e Alexan-

dre Sanches. A peça conta com duas versões: uma primeira versão para 
guitarra elétrica, contrabaixo elétrico e sistema eletrônico interativo, 
programado em Pure Data, criada em 2017 por Lucas Uriarte e Ale-
xandre Sanches; e uma segunda versão, para contrabaixo elétrico e ele-
trônica em tempo real programada em Max/msp, composta em 2019 
por Lucas Uriarte e Lucas Quinamo. A história da criação da peça se 
inicia em uma conversa sobre outra peça, composta por Alexandre San-
ches, cujo sistema interativo empregado, programado em Pure Data, 
conta com a possibilidade de difundir, com pequeno atraso, o som de 
instrumentos conectados ao sistema. Ao fazer uso desse dispositivo, o 
resultado sonoro compreende sempre duas entradas do mesmo som, 
uma simultânea ao gesto instrumental e sua repetição literal logo na 
sequência. Relacionamos o resultado sonoro do uso deste dispositivo 
à dinâmica entre um objeto real e sua imagem especular, ideia que nos 
remeteu à relação entre habitantes e lago, personagens da cidade fan-
tástica de Valdrada, descrita por Ítalo Calvino em seu livro Cidades 
invisíveis (2014).

O texto de Calvino, para além de uma inspiração inicial, foi utilizado 
de forma direta durante todo o processo criativo da peça. A partir de uma 
interpretação poética do texto, implementamos ideias técnicas no que 
tange ao funcionamento da eletrônica, a interação entre os instrumentos 
e os modos de tocar, começando por recriar com os instrumentos, contra-
baixo e eletrônica, a relação de interdependência que observamos entre 
lago e habitantes da cidade. O processo criativo foi também pautado por 
ideias relacionadas ao universo do jogo, dentre as quais se destacam a 
exploração de diversas formas de imitação, a utilização premeditada da 
confusão e aturdimento, e especialmente o papel da ação na criação, atre-
lada ao divertimento. Neste artigo descrevemos e analisamos o processo 
de criação da segunda versão de A cidade e os espelhos, composta em 
2019 pelos autores. Apresentaremos a seguir as referências a partir das 
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quais iremos discutir o processo: conceitos e ideias acerca dos jogos, e o 
conceito de autopoiese.

Em relação aos jogos, utilizamos como referência a proposta de defi-
nição e de classificação dos jogos de Caillois (2017), tecendo um contra-
ponto com ideias de Johan Huizinga (2017). Recorremos às ideias de Jane 
McGonigal (2010) e Thi Nguyen (2019) para descrever o papel da ação 
na criação dos jogos, fazendo um contraponto com a literatura musi-
cal na área da música contemporânea. A partir de Maturana & Varela 
(2005) apresentamos um recorte do conceito de autopoiese, utilizado 
para representar o processo criativo. Em seguida descrevemos propria-
mente o processo criativo, partindo de nossa interpretação do texto de 
Calvino, relatando as transformações das ideias extramusicais em imple-
mentações criativas. Terminamos o item apresentando a estruturação da 
peça em um jogo de improvisação coordenado por cartas.

Por último, discutimos o processo criativo em duas frentes: inicialmente 
analisamos o papel da ação durante o processo criativo, a partir do referen-
cial teórico do jogo. Na sequência, representamos o próprio processo cria-
tivo como um processo autopoiético, evidenciando seu caráter interativo 
e recursivo. Por fim, associamos jogo e processo autopoiético, de modo a 
elucidar que a “jogabilidade”, aqui entendida como a ação proposta pelo 
jogo, é o elemento essencial que especifica as transformações e construções 
no processo criativo de A cidade e os espelhos.

Referências para análise e discussão
O jogo
O processo criativo de A cidade e os espelhos foi diretamente influenciado 
por ideias e elementos referentes ao conceito de jogo, oriundos do traba-
lho de quatro autores diferentes: o sociólogo Roger Caillois, o historiador 
Johan Huizinga, a designer de jogos Jane McGonagal e o filósofo C. Thi 
Nguyen. Apresentaremos a proposta de definição e classificação dos jogos 
de Roger Caillois, acrescentando definições de Johan Huizinga, seguido 
de considerações sobre a importância da ação no desenvolvimento de 
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jogos, utilizando para tal as ideias de McGonagal e Nguyen. Finalizamos 
este item tecendo um contraponto sobre a importância da ação na cria-
ção musical associada a elementos de jogo.

Em seu livro Os jogos e os homens (2017), Caillois busca definir o jogo 
a partir de duas frentes: (a) estabelecendo as seis qualidades que definem 
o jogo em termos formais; (b) classificando os jogos em quatro categorias 
baseadas nas atitudes dos jogadores perante os jogos.

Qualidades formais dos jogos

1.  O jogo é uma atividade livre. Caillois argumenta que, uma vez tornado 
obrigatório, “o jogo perderia imediatamente sua natureza de diverti-
mento alegre e atraente” (2017, p. 42). O uso do termo divertimento 
não é arbitrário e se refere à tese defendida anteriormente pelo filó-
sofo holandês Johan Huizinga, cujo trabalho é amplamente citado por 
Caillois, de que o divertimento é a essência e característica primordial 
do jogo (Huizinga, 2017, p. 5).

2.  O jogo é uma atividade que acontece em limites de espaço e tempo 
previamente definidos, separada de outras atividades. Como exemplos 
de espaços próprios aos jogos podemos citar quadras, palcos, tabu-
leiros, mesas. Em relação ao tempo, este pode apresentar uma grande 
variação, durando de minutos até dias.

3.  O jogo é uma atividade incerta, marcada pelo risco, uma vez que o 
desenrolar e o desfecho não são conhecidos de antemão. Huizinga 
havia descrito esta característica por outro viés, atentando para o 
estado psicológico de tensão ao qual os jogadores são submetidos 
durante o jogo, enquanto as peças ainda estão em movimento e há 
plenas possibilidades de alteração dos resultados (Huizinga, 2017, 
p. 14).

4.  O jogo é uma atividade improdutiva, pois não cria bens, nem riquezas 
ou qualquer elemento novo, porém é possível que haja deslocamento 
de propriedade no decorrer de alguns jogos, como as apostas e loterias, 
cuja mecânica pressupõe tal deslocamento.
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5.  O jogo é uma atividade regrada, submetida a uma legislação única, 
específica e incontestável, suspendendo momentaneamente as leis da 
vida fora do jogo. O conjunto de regras de um jogo determina as possi-
bilidades de ação dos jogadores, ou seja, no decorrer do jogo, os joga-
dores são livres para atuar/agir dentro dos limites das regras.

6.  Contudo, há jogos nos quais as regras são menos rígidas ou não são 
preestabelecidas. Pode-se observar essa condição, por exemplo, em 
boa parte dos jogos de simulação e mímica, como nas brincadeiras de 
crianças imitando seus pais ou personagens favoritos, cuja dinâmica 
prevê uma gama bastante ampla de possibilidades de ação e impro-
visação. Caillois argumenta que, em tais jogos, “o principal atrativo 
vem do prazer de desempenhar um papel, de se conduzir como se fosse 
alguém ou mesmo alguma coisa diferente” (Caillois, 2017, p. 40). 
Levando em conta esse tipo de jogo, o sociólogo defende que o jogo 
pode ser também uma atividade fictícia, “acompanhada de uma cons-
ciência específica de uma realidade diferente ou de franca irrealidade 
em relação à vida cotidiana” (Caillois, 2017, p. 42).

Classificação dos jogos

Caillois propõe uma classificação dos jogos tomando como critério as 
diferentes atitudes psicológicas perante o jogo, chegando a quatro cate-
gorias nas quais predominam um dos seguintes elementos: a competição, 
o acaso, o simulacro e a vertigem. As categorias foram batizadas respec-
tivamente de Agôn, Alea, Mimicry e Ilinx, explicadas a seguir. Caillois 
ressalta que os jogos não são necessariamente puros e podem mesclar 
elementos de duas ou até três categorias, com predominância de uma ou 
outra em determinadas etapas ou formas do jogo.

Agôn é a categoria que abarca todo o grupo de jogos competitivos. 
Nestes, a atitude psicológica dos jogadores consiste em superar os adver-
sários/desafios a partir de seu próprio mérito e destreza. Para tal, são 
criadas condições artificiais de igualdade no início do jogo, a fim de que 
o resultado reflita somente o desempenho dos jogadores. Nesta catego-
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ria encontram-se jogos bastante distintos, como por exemplo o xadrez 
e as provas de corrida, que exigem qualidades diversas dos seus jogado-
res, como a rapidez, a resistência, força, memória, engenhosidade etc. 
(Caillois, 2017, p. 49-53).

Na Alea a atitude dos jogadores é exatamente oposta ao Agôn, uma 
vez que não há mérito pessoal nem destreza envolvidos, mas sim a entrega 
da sorte ao destino. Sendo assim, nos jogos puros desta categoria, como 
por exemplo a roleta e o jogo de dados, o jogador é totalmente passivo em 
relação ao resultado e destino é o único agente do sucesso ou fracasso. A 
Alea muitas vezes é combinada com outras categorias, como por exem-
plo em boa parte dos jogos de cartas, onde a distribuição das cartas se 
dá no domínio desta categoria, porém o desenrolar do jogo a partir daí 
depende das habilidades dos jogadores, misturando o domínio do Agôn 
(Caillois, 2017, p. 53-56).

A Mimicry é a categoria que abarca os jogos de simulação, nos quais 
cada jogador “simula crer, faz crer a si próprio ou faz com que os outros 
creiam que é um outro diferente de si mesmo” (Caillois, 2017, p. 57). 
São os jogos nos quais opera deliberadamente a simulação, a represen-
tação, a máscara, o disfarce, o mimetismo em diferentes graus. O prazer 
dos jogadores reside justamente em se fazer passar por outro sujeito ou 
por outra coisa. Como vimos no item 6, referente às qualidades formais 
dos jogos, Caillois afirma que nos jogos miméticos as regras não são tão 
claras e rígidas como em outras categorias, uma vez que a construção do 
discurso pode se dar em invenção constante. No entanto, há sempre uma 
regra primordial: entregar-se à ilusão e ao fictício até o fim, uma vez que 
o retorno à realidade implica no fim do jogo (Caillois, 2017, p. 57-62).

A última das categorias, Ilinx, reúne os jogos que se baseiam na busca 
da vertigem, ou que procuram de alguma maneira destruir a estabili-
dade da percepção. O espasmo, o aturdimento, a confusão e o transe 
são buscados em tais jogos simplesmente pelo prazer que suscitam. Ao 
longo do tempo mecanismos sofisticados foram desenvolvidos para atin-
gir tal estado, como as máquinas que correm em grandes velocidades 
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(automóveis), que rodopiam e giram, que deixam o corpo de cabeça 
para baixo (brinquedos de parques de diversões), ou aquelas construídas 
para grandes saltos no ar (asa delta, paraquedas, parapentes) (Caillois, 
2017, p. 62-67).

A importância da ação nos jogos

A designer de jogos Jane McGonigal e o filósofo Thi Nguyen, em seus 
respectivos trabalhos, defendem que as ações empreendidas pelos jogado-
res têm papel crucial no desenvolvimento de um jogo. Isso ocorre uma vez 
que o engajamento, motivação e prazer que experienciam os jogadores 
estão diretamente relacionados às ações empreendidas e à maneira como 
o jogo propõe e conduz estas ações (McGonigal, 2011; Nguyen, 2019).

McGonigal afirma que os “jogos nos fazem felizes porque são um 
trabalho duro que escolhemos para nós mesmos, e quase nada nos deixa 
mais feliz do que um trabalho interessante e desafiador” (2011, p. 28). 
A autora argumenta que os trabalhos – aqui entendidos como ações que 
empreendemos no dia a dia – muitas vezes não nos interessam ou simples-
mente não correspondem às nossas habilidades. Atenta a este fato, a 
indústria de jogos procura justamente suprir essa necessidade humana de 
se engajar em ações significativas e interessantes.

Nguyen (2019) ainda afirma que as ações empregadas em um jogo, 
mesmo que não sejam diretamente efetivas em relação ao objetivo do 
jogo, podem proporcionar prazer estético. Podemos pensar, por exemplo, 
em um lance primoroso no futebol no qual um jogador dribla dois adver-
sários na altura do meio de campo, arranca pelo meio, deixando mais dois 
para trás, mas tem seu passe interceptado pela defesa antes da bola chegar 
no centroavante. Apesar de não resultar em um gol, a jogada em si pode 
agradar intensamente ao próprio jogador e à sua torcida. 

Ambos os autores comentam que os jogadores, à medida que experi-
mentam diferentes tipos de jogos e consequentemente diferentes ações 
nos jogos, passam a construir sua própria “biblioteca de ações”. Este 
conhecimento adquirido os ajuda a escolher quais jogos desejam jogar 
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baseando-se nas ações ou tipos de ação propostas. McGonigal (2011, p. 
29) argumenta que a indústria de jogos, a fim de agradar aos mais varia-
dos gostos dos jogadores, está constantemente inovando e aprimorando 
no campo da jogabilidade.

A importância da ação na criação musical associada a elementos  
de jogo

A relação entre desenvolvedores de jogos e jogadores assemelha-se à rela-
ção entre compositores e performers especialmente pelo papel da ação e 
interação, sobretudo considerando o contexto da música contemporânea 
experimental. Na literatura específica dessa área, encontramos diversas 
menções à relação entre jogo e música, destacando a importância da ação/
interação no processo de criação musical.

Michael Nyman, em seu importante livro Experimental Music (1999), 
chama a atenção para esse fato ao argumentar que o maior interesse dos 
compositores ligados à música experimental das décadas de 1950, 60 e 
70, como John Cage, Christian Wolff e Cornelius Cardew, recai em criar 
situações que venham a gerar ações musicais e não em criar um objeto 
musical estanque (Nyman, 1999). Em outras palavras, estes composito-
res estavam preocupados em criar sistemas de jogo, estabelecendo regras 
que balizam as ações dos performers.

Um dos compositores mais conhecidos no campo da música improvi-
sada, o estadunidense John Zorn, afirma que na composição de seus jogos 
musicais (game-pieces), seu principal interesse consiste em estabelecer 
situações e contextos originais e instigantes a partir dos quais os músicos 
podem interagir explorando as suas idiossincrasias (Zorn, 2006, p. 199). 
Schwartz e Godfrey abordam a questão defendendo que os elementos de 
jogo na música contemporânea surgem da própria ação:

Os aspectos do jogo na nova música surgiram da própria natureza da perfor-
mance: seres humanos com interesses e habilidades, objetivos a serem atingidos e 
as pressões do tempo e coordenação. Embora essas considerações tenham estado 
sempre presentes na realização e interpretação de um “objeto” musical, elas 
podem agora se tornar o objeto. [...] A música é concebida não como expressão 
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de grandes sentimentos, mas sim de atividades concretas de pessoas fazendo 
sons, testando suas respostas, reflexos, habilidades e inteligência (Schwartz & 
Godfrey, 1993, p. 312).

Autopoiese

Os biólogos Humberto Maturana e Francisco Varela propõem em sua 
conhecida obra A árvore do conhecimento (2005) a tese de que todos os 
seres vivos se caracterizam por sua maneira específica de organização, 
chamada de organização autopoiética. Este tipo de organização se define 
por uma dinâmica particular, na qual os componentes de um ser vivo, rela-
cionados numa contínua rede de interações, produzem outros componen-
tes que virão a integrar a mesma rede de interações que os produziram. 
Através deste processo contínuo e recursivo, os seres vivos literalmente 
produzem a si próprios, ato evidenciado no próprio termo autopoiese.
A fim de exemplificar este processo, os autores iniciam sua abordagem 
examinando seres vivos – designados também como unidades autopoié-
ticas – mais simples, cuja dinâmica se conhece em detalhes: as células. 
Nelas, os componentes celulares interagem em uma rede ou dinâmica 
de transformações conhecida como metabolismo celular, cujo produto 
consiste em componentes que são recursivamente acoplados aos meca-
nismos de produção.

As unidades autopoiéticas encontram-se ainda inseridas em um deter-
minado meio, que pode compreender tanto elementos inertes quanto 
outras unidades autopoiéticas, com o qual interage. A dinâmica de inte-
rações das unidades autopoiéticas com o seu meio ocorre de maneira 
específica, desencadeando “apenas” mudanças estruturais, mantendo 
invariavelmente a organização autopoiética dos agentes envolvidos. Para 
entendermos melhor esta especificidade do processo de interação, é neces-
sário elucidar os conceitos de organização e estrutura apresentados por 
Maturana & Varela (2005).

Para os autores, a organização é definida como “relações que devem 
ocorrer entre os componentes de algo, para que seja possível reconhecê-
-lo como membro de uma classe específica” (Maturana & Varela, 2005, 
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p. 54). No caso das unidades autopoiéticas (seres vivos), as relações entre 
seus componentes, que caracterizam sua organização, possibilitam justa-
mente o contínuo processo de autopoiese. Já a estrutura diz respeito aos 
“componentes e relações que constituem concretamente uma unidade 
particular” (Maturana & Varela, 2005, p. 54), não mais uma classe. 
Correlacionando os dois conceitos, os autores afirmam que “seres vivos 
diferentes se distinguem porque têm estruturas distintas, mas são iguais 
em organização” (Maturana & Varela, 2005, p. 55).

Quando uma unidade autopoiética entra em uma dinâmica de inte-
ração com seu meio, passa a reagir às propriedades e perturbações do 
mesmo a partir de sua determinação estrutural, que corresponde à plas-
ticidade da unidade em relação às possibilidades de variação estrutural. 
Os elementos que interagem com as unidades autopoiéticas não especi-
ficam quais mudanças ocorrerão, uma vez que cada unidade é operacio-
nalmente autônoma e especifica as próprias mudanças. Sendo assim, as 
interações com elementos do meio consistem em estímulos que desenca-
deiam mudanças condizentes com a determinação estrutural e, por conse-
quência, com a organização da unidade autopoiética envolvida.

Da mesma forma, o meio também é operacionalmente autônomo e 
responde às propriedades e perturbações da unidade com a qual interage 
a partir de sua própria determinação estrutural, conservando sua organi-
zação. Observa-se então um processo recíproco de interação, chamado de 
acoplamento estrutural, no qual os agentes simultaneamente perturbam 
uns aos outros e se modificam respeitando suas determinações estruturais 
e organização (figura 1).

Em alguns casos de interação entre seres vivos unicelulares, o acopla-
mento estrutural pode se dar de modo tão estreito a ponto de desencadear 
uma fusão entre os seres vivos envolvidos, gerando assim um único ser 
vivo com mais de uma célula, uma unidade autopoiética pluricelular, que 
recebe o nome de unidade autopoiética de segunda ordem.

Entre células constituintes das unidades de segunda ordem, as formas de 
interação (acoplamento estrutural) podem ser bastante variadas. Contudo, 
para este trabalho é especialmente importante citarmos duas diferenças em 
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relação aos limites físicos entre as células no momento do acoplamento: (a) 
uma célula pode englobar a outra, levando à imbricação de suas fronteiras, 
em uma relação conhecida como simbiose; (b) as células em acoplamento 
estrutural podem se situar lado a lado, conservando seus limites físicos, 
interagindo especialmente através de suas membranas (figura 2).

Os autores distinguem ainda um terceiro tipo de unidades autopoiéti-
cas, que são aquelas que, além de pluricelulares, apresentam um sistema 
nervoso. Este amplia enormemente as dimensões e possibilidades de 
acoplamento estrutural de um ser vivo, podendo inclusive gerar novos 
fenômenos, como por exemplo a linguagem. Quanto mais complexo o 
sistema nervoso, maior a diversidade de interações e comportamentos. 
Às unidades pluricelulares dotadas de sistema nervoso dá-se o nome de 
unidades autopoiéticas de terceira ordem (figura 3).

O processo criativo de A cidade e os espelhos

Valdrada: nossa interpretação do texto

Os antigos construíram Valdrada à beira de um lago com casas repletas de varan-
das sobrepostas e com ruas suspensas sobre a água desembocando em parapeitos 
balaustrados. Deste modo, o viajante ao chegar depara-se com duas cidades: uma 

Figura 1. Unidade autopoiética (acima) e acoplamento entre unidades 
(abaixo) (Maturana & Varela, 2005, p. 86).
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e nada acontece na primeira Valdrada sem que se repita na segunda, porque a 
cidade foi construída de tal modo que cada um de seus pontos fosse refletido 
por seu espelho, e a Valdrada na água contém não somente todas as acanala-
duras e relevos das fachadas que se elevam sobre o lago mas também o interior 
das salas com os tetos e os pavimentos, a perspectiva dos corredores, os espe-
lhos dos armários. Os habitantes de Valdrada sabem que todos os seus atos 
são simultaneamente aquele ato e sua imagem especular, que possui a especial 
dignidade das imagens, e essa consciência impede-os de abandonar-se ao acaso 
e ao esquecimento mesmo que por um único instante. Quando os amantes com 
os corpos nus rolam pele contra pele à procura da posição mais prazerosa ou 
quando os assassinos enfiam a faca nas veias escuras do pescoço e quanto mais 
a lâmina desliza entre os tendões mais o sangue escorre, o que importa não é 
tanto o acasalamento ou o degolamento, mas o acasalamento e o degolamento 
de suas imagens límpidas e frias no espelho. Às vezes o espelho aumenta o valor 
das coisas, às vezes anula. Nem tudo o que parece valer acima do espelho resiste 
a si próprio refletido no espelho. As duas cidades gêmeas não são iguais, porque 
nada do que acontece em Valdrada é simétrico: para cada face ou gesto, há uma 
face ou gesto correspondente invertido ponto por ponto no espelho. As duas 
Valdradas vivem uma para outra, olhando-se nos olhos continuamente, mas sem 
se amar (Calvino, 2014, p. 53-54).

Figura 3. Unidades de terceira ordem em acoplamento estrutural 
(Maturana & Varela, 2005, p. 200).

Figura 2. Diferentes acoplamentos entre células
(Maturana & Varela, 2005, p. 102).
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Nossa interpretação poética do texto de Calvino aponta para uma rela-
ção de interdependência entre lago e habitantes, na qual um depende do 
outro para poder efetivamente aparecer. Os habitantes recorrem ao lago 
para que possam ter sua imagem refletida com o maior destaque possível, 
enquanto o lago depende das ações dos habitantes para realizar as refle-
xões e transformações ópticas que o fazem notável. Tanto lago quanto 
habitantes apresentam comportamentos fora do comum, exacerbados ou 
levados ao limite. Em relação ao lago, as anomalias se apresentam tanto 
na maneira como este apreende as imagens quanto na maneira como as 
reflete. 

Calvino descreve que “a Valdrada na água contém não somente todas 
as acanaladuras e relevos das fachadas que se elevam sobre o lago, mas 
também o interior das salas com os tetos e os pavimentos, a perspectiva 
dos corredores, os espelhos dos armários” (Calvino, 2014, p. 53). Tal 
descrição nos faz imaginar que, se é possível olhar o interior das salas e 
mesmo os espelhos dentro dos armários, a apreensão da imagem por parte 
do lago de Valdrada é diferente daquela em um espelho convencional. 
Em um espelho convencional, aquilo que está no interior das salas ou dos 
armários só é refletido caso esteja aparente, ou seja, quando o continente 
está em uma posição que permita a visualização do conteúdo. Mas o lago 
de Valdrada apreende a imagem da cidade de maneira global, em todas 
as dimensões, sendo que, mesmo com os continentes fechados, aquilo que 
está em seu interior não escapa à apreensão.

Podemos imaginar que, se a imagem da cidade e seus habitantes é 
apreendida de maneira global, ela pode também ser refletida da mesma 
forma, em três dimensões, tomando a profundidade do lago. Sendo 
assim, caso fosse possível passear pelas ruas e casas da Valdrada espe-
cular, dentro do lago, poderíamos abrir seus armários e ver o que está lá 
dentro. Outra particularidade da imagem especular em Valdrada, dessa 
vez em relação à reflexão, é descrita pelo autor da seguinte maneira: “Às 
vezes o espelho aumenta o valor das coisas, às vezes anula. Nem tudo o 
que parece valer acima do espelho resiste a si próprio refletido no espe-
lho” (Calvino, 2014, p. 54). Sabemos que espelhos convencionais são 
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muitas vezes utilizados na decoração de ambientes para modificar nossa 
percepção do espaço, dando a sensação de um espaço maior ou direcio-
nando o foco de atenção para certos objetos. Contudo, o lago de Valdrada 
não nos parece ser somente o instrumento utilizado para as transforma-
ções óticas, ele é também o arquiteto que planeja essas transformações. O 
lago tem suas próprias vontades e projetos, é um personagem “vivo”, uma 
espécie de personificação das imagens especulares, que interage continua-
mente com os habitantes.

Em relação aos habitantes, Calvino os descreve perpetuando uma espé-
cie de supremacia da imagem sobre os atos em si, algo que nos parece 
ressoar com força em segmentos da sociedade atual. Há uma consciência 
coletiva de que todos os atos estão sendo gravados e refletidos, fato que 
não desperta revolta, mas antes um fascínio, uma vontade de, acima de 
tudo, aparecer: “o que importa não é tanto o acasalamento ou o degola-
mento, mas o acasalamento e o degolamento de suas imagens límpidas 
e frias no espelho” (Calvino, 2014, p. 53). Entendemos que a relação de 
interdependência entre lago e habitantes é uma forma de existir, pois se 
dá justamente em um contexto no qual aparecer é existir, e não há meios 
de aparecer que não seja através do outro.

Influências e implementações a partir da interpretação de Valdrada

Diversos trechos e imagens poéticas do texto de Calvino (2014) desenca-
dearam ideias e implementações na estrutura da peça, modos de tocar e 
interagir. A primeira implementação influenciada diretamente pelo texto 
foi a opção de representar seus protagonistas, lago e habitantes, com 
nossos instrumentos, respectivamente a eletrônica e o contrabaixo.

Essa opção nos fez pensar na maneira de recriar entre eletrônica e 
contrabaixo a relação de interdependência entre lago e habitantes, 
conforme inspirado por nossa interpretação do texto. Para tal, configu-
ramos nosso sistema de entradas e saídas de som de modo que nenhum 
dos instrumentos possa efetivamente produzir som sem passar pelo outro. 
Isso se dá da seguinte maneira: o contrabaixo é conectado diretamente 
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a uma interface de áudio, que por sua vez está conectada ao computa-
dor. Nas saídas de áudio da interface estão conectadas duas caixas de 
som, uma no canal esquerdo e outra no direito. Tanto a entrada quanto a 
saída de áudio são controladas via patch, ou seja, o som do contrabaixo 
depende da mediação da eletrônica para se fazer ouvir, já que não está 
ligado a nenhum outro amplificador ou alto-falante independente.

A eletrônica também depende do contrabaixo para existir, uma vez 
que não há no patch dispositivos de síntese sonora independente. Dessa 
forma, todo som produzido pela eletrônica tem como ponto de partida 
o som do contrabaixo, compreendendo sua difusão através de linhas de 
delay com ou sem manipulações, além da difusão de amostras pré-grava-
das pelo instrumento. 

Alguns trechos do texto influenciaram especificamente a programa-
ção e os modos de tocar da eletrônica, como o trecho: “às vezes o espelho 
aumenta o valor das coisas, às vezes anula” (Calvino, 2014, p. 54), que 
suscitou a implementação de dispositivos capazes de distorcer e modificar 
o som do contrabaixo, como o dispositivo de frequency shifter e filtros 
passa-banda, passa-alta e passa-baixa com ressonador. 

Implementamos também a possibilidade de silenciar o som sem atraso 
do contrabaixo, mantendo, contudo, a possibilidade de reproduzir tal 
som através do delay, como nos sugere o trecho “nem tudo o que parece 
valer acima do espelho resiste a si próprio refletido no espelho” (Calvino, 
2014, p. 54). Esta possibilidade gera deslocamento na relação entre som 
e gesto, sendo que o primeiro só é difundido após o segundo, não junto 
ao mesmo, como normalmente ocorre.

Outro trecho de texto que desencadeou implementações na eletrônica 
e posteriormente nos modos de tocar do contrabaixo é: “a Valdrada na 
água contém não somente todas as acanaladuras e relevos das fachadas 
que se elevam sobre o lago, mas também o interior das salas com os tetos 
e os pavimentos, a perspectiva dos corredores, os espelhos dos armários” 
(Calvino, 2014, p. 53). A partir desse trecho implementamos dispositi-
vos na eletrônica capazes de fazer vir à tona sonoridades que representam 
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para nós o “interior dos sons”, como a ferramenta de freeze do reverb, 
que congela o espectro harmônico do contrabaixo, revelando-o.

Por fim, o trecho “os habitantes de Valdrada sabem que todos os seus 
atos são simultaneamente aquele ato e sua imagem especular” de forma 
que “essa consciência impede-os de abandonar-se ao acaso e ao esqueci-
mento mesmo que por um único instante” (Calvino, 2014, p. 54), suscitou 
a decisão de que todos os gestos do contrabaixo resultam invariavelmente 
em algum tipo de resposta da eletrônica. As respostas possíveis são a difu-
são com delay, a manipulação do som do contrabaixo, o silenciar do som 
da difusão do contrabaixo sem delay, bem como a difusão de amostras 
pré-gravadas do contrabaixo.

Influências e implementações a partir das referências de jogo

Desde o início do processo criativo entendemos que a peça estaria comple-
tamente marcada pelo elemento da mimese, já que o texto também está 
pautado por este elemento. Ao implementarmos nosso sistema baseado 
no texto, notamos que havia mimese em dois níveis: na relação de repre-
sentação entre contrabaixo e habitantes, eletrônica e lago, onde meta-
foricamente os instrumentos imitam os personagens da história; mas 
também mimese no sentido musical, com imitações de sons ocorrendo 
entre contrabaixo e eletrônica.

Passamos então a explorar algumas formas de imitação musical na 
relação entre contrabaixo e eletrônica, sendo que a primeira delas foi 
a ideia de transformar a difusão do delay em uma segunda voz de um 
cânone. Para tal, configuramos a eletrônica para difundir o som do delay 
com um atraso entre 500 a 3.000 milissegundos, que nos permitia esta-
belecer uma pulsação. Com essa configuração, o contrabaixista, a fim de 
estabelecer o cânone com a linha de delay, precisa inicialmente compreen-
der o tempo de atraso com seus gestos iniciais, para que possa prever 
quando as notas serão repetidas e pensar em quais notas poderá tocar 
simultaneamente.
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Depois do cânone, passamos a testar os limites do reconhecível em 
relação à imitação, através de manipulações eletrônicas diversas. O som 
do contrabaixo passou a ser manipulado a partir de dispositivos de distor-
ção e filtragem até que o som original do instrumento se tornasse irre-
conhecível. Nosso intuito era criar uma voz própria ao lago/eletrônica e 
dedicar um momento de “solo” a este personagem, ainda que o mesmo 
seja intermediado pelo som do contrabaixo.

Especialmente quando começamos a gravar alguns ensaios, notamos, 
em diferentes momentos, uma certa confusão, ou aturdimento, endereça-
dos à percepção, diretamente relacionados à categoria Ilinx. Dependendo 
da maneira como os dispositivos de atraso e manipulação da eletrônica 
eram utilizados, gerava-se um deslocamento entre resultado sonoro e 
imagem dos gestos instrumentais do contrabaixista, ou seja, o resultado 
sonoro nem sempre correspondia ao que o gesto instrumental estava suge-
rindo à nossa percepção. 

Decidimos explorar essa confusão com mais contundência no 
discurso da peça, estabelecendo momentos onde os gestos e resultante 
sonora estavam perceptivelmente, outros nos quais estavam deslocados, 
e ainda outros nos quais essa linha está borrada. Nos valemos simples-
mente de mecanismos já implementados, como o controle de intensi-
dade sonora, tempos de atraso, manipulações mais radicais, além da 
função de silenciar o som do contrabaixo sem atraso, difundindo apenas 
o delay.

Ao colocarmos em prática nossas implementações, através de testes e 
improvisações, chegamos a alguns bons resultados em termos de situações 
sonoras e interativas específicas, que procuramos de alguma forma cris-
talizar. Nossa estratégia de cristalização consistiu na criação de uma série 
de regras que delimitam modos de tocar e interagir, bem como configura-
ções do sistema, assegurando a identidade de cada situação. Cinco situa-
ções específicas foram criadas, as quais passamos a chamar de momentos, 
que são a base para a estruturação da peça através de um sistema coor-
denado por cartas.
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Estruturação da peça em um jogo de improvisação coordenado por 
cartas

Estabelecemos cinco momentos distintos na peça, cada qual com sua 
identidade. Para assegurá-la, os músicos devem improvisar respeitando 
suas regras, que consistem em: indicações de modos de tocar; recursos de 
manipulação permitidos; alturas a serem utilizadas ou enfatizadas; ideias 
rítmicas e outras informações. Os momentos se chamam: (a) Cânone; (b) 
Interior; (c) Máquina/Monstro; (d) Surdo/Mudo; e (e) Matrix.

Cada momento conta com um indicador sonoro que o acusa. O indica-
dor sonoro compreende modos de tocar do contrabaixo e comportamen-
tos específicos da eletrônica. Quando os músicos querem mudar de um 
momento a outro, devem executar o indicador sonoro correspondente ao 
momento ao qual desejam ir. Não é necessário gesticular ou falar, apenas 
seguir os indicadores sonoros.

Os músicos devem combinar apenas em qual momento começam. Uma 
vez iniciada a improvisação, ambos devem ficar atentos aos indicadores 
sonoros, que acusam as mudanças de momentos. Não há nenhuma restri-
ção em termos de estrutura formal na peça, portanto um momento pode 
ser sucedido por qualquer outro. Os momentos podem se repetir quantas 
vezes os músicos desejarem. O final não está especificado, portanto cabe 
aos músicos “encontrá-lo”.

Criamos um diagrama dos cinco momentos em formato de cartas, 
contendo acima o nome de cada momento, em fundo branco; as indi-
cações ao contrabaixista, em fundo cinza claro; as indicações para o 
músico operando a eletrônica, em fundo cinza médio; e os indicado-
res sonoros do momento em questão em fundo cinza escuro. Na figura 
4, em formato de texto, explicamos em detalhes como funciona cada 
momento.

(a) Cânone

No momento (a) Cânone, como o nome já pressupõe, o contrabaixista 
improvisa à moda de um cânone. O som original do contrabaixo deve 
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ser difundido sem nenhum tipo de distorção ou filtragem, sendo utilizado 
somente o dispositivo de delay, sem feedback, com tempo de atraso ajus-
tado entre 500 e 3.000 milissegundos. O tempo de atraso pode ser alte-
rado algumas vezes durante o momento pelo instrumentista, desde que 
de maneira gradual, com poucos milissegundos de variação. Tais altera-
ções graduais, além de acelerar ou desacelerar o pulso do cânone, também 
transpõem a melodia de saída do delay, alterando temporariamente a 
harmonia estabelecida pelo contrabaixo.

(A) Cânone (B) Interior

(C) Máquina / Monstro (D) Surdo / Mudo

(E) Matrix

Instrumento - s/ manipulação.
Intervalos 4ª, 7ª, 5ª e 9ª - #4ª e 2ªm.

Procurar estabelecer uma pulsação.

Eletrônica - delay s/ feedback.
Atraso entre 500 e 3000 ms.

Indicação: eletrônica - delay 
s/ feedback e s/ manipulação.

Instrumento - harmônico, tapping e 
acorde.

Intervalos de 4ª, 7ª, #4ª e 2ª.

Eletrônica - freq shift, transp, freeze.
Freq shift entre 50-100Hz.

Transp: 4ª e 2ª
Atraso de 100 ms.

Instrumento - raspar cordas
Notas surdas.

Eletrônica - delay c/ feedback, 
reverb, filtro e outros.

Solo da eletrônica - criar outra voz.

Indicação: instrumento - raspar cordas.

Instrumento - gestos grandes
Slaps, glissandos, trilos

Eletrônica - corta o som em tempo real
Difunde somente o delay, com efeitos

Indicação: eletrônica - corta o som 
em tempo real do instrumento.

Instrumento -  improvisa com várias 
faces

Eletrônica - sem manipulaçao no 
contrabaixo. Solta samples com 

trechos de outros momentos.

Indicação: eletrônica - s/ delay e 
manipulações, solta samples.

Indicação: instrumento toca 
harmônicos e/ou tapping.

Figura 4. Cartas referentes aos momentos de A cidade dos espelhos.
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O contrabaixista deve estabelecer uma pulsação com base no atraso 
do delay, a partir de gestos repetitivos e regulares que privilegiem o uso 
das figuras rítmicas de metade e dobro para facilitar a compreensão da 
pulsação (que é, na prática, o tempo de atraso do delay). Uma vez estabe-
lecida a pulsação é possível improvisar em cânone.

O contrabaixo deve ser tocado em ordinário, privilegiando interva-
los de quarta justa e sétima menor (sobreposição de duas quartas justas) 
e também de quinta justa e nona maior (sobreposição de duas quintas 
justas), estabelecendo uma cor harmônica. Utilizar com parcimônia os 
intervalos de quarta aumentada e segunda menor, de modo a desesta-
bilizar temporariamente a cor harmônica preestabelecida. O indicador 
sonoro do momento (a) Cânone consiste no acionamento do som do 
delay sem feedback por parte da eletrônica, bem como na não utiliza-
ção de qualquer tipo de manipulação no som original do contrabaixo 
ou no delay.

(b) Interior

O momento (b) Interior foi criado a partir da ideia de que o lago em 
Valdrada capta não só a superfície, mas também o interior da cidade. 
Sendo assim, nesse momento buscamos explorar, em analogia ao texto, 
sonoridades que representam o “interior dos sons”. Para tal, nos valemos 
de modos de tocar e manipulações eletrônicas que privilegiam determina-
dos componentes harmônicos dos sons.

O contrabaixista deve privilegiar os harmônicos e os tappings com 
harmônicos. Contudo, não é necessário que o contrabaixista se restrinja a 
esses modos de tocar, podendo também tocar normalmente. Mais uma vez 
os intervalos indicados são as quartas justas e sétimas menores, ou acor-
des com sobreposições de quartas justas. As segundas maiores e segun-
das menores também podem ser utilizadas, dando origem a cromatismos. 
Deve-se privilegiar os acordes e intervalos simultâneos e arpejados em 
detrimento das notas isoladas, deixando-os soar por um bom tempo, 
acarretando uma baixa densidade de eventos. Não é necessário o estabe-
lecimento de uma pulsação.
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O som do instrumento deve soar sem distorções ou filtragens. O 
reverb deve estar mais perceptível e presente nesse momento, de modo 
que a eletrônica possa utilizar os recursos de congelar o espectro harmô-
nico (freeze), sobretudo junto à execução de harmônicos por parte do 
contrabaixo.

O delay deve ter seu tempo de atraso configurado para entre 100 e 
150 milissegundos. Dessa maneira é possível distinguir o som original do 
instrumento e o som do delay, sem que percebamos este como um eco, 
mas sim como uma rugosidade que se funde ao timbre do contrabaixo. A 
intensidade sonora do delay deve ser ligeiramente menor do que a inten-
sidade sonora do som do contrabaixo.

O som do delay pode ser manipulado pelas ferramentas de frequency 
shifter e transposição. O intervalo da transposição deve ser preferencial-
mente de quarta justa ou quarta aumentada, segunda maior ou segunda 
menor, dependendo da cor harmônica que se deseje. O frequency shif-
ter deve ser programado para uma banda de frequência entre 50 a 100 
hz, de modo a aumentar a inarmonicidade e gerar batimentos. O indi-
cador sonoro do momento (b) Interior são os harmônicos e tappings do 
contrabaixo.

(c) Máquina/Monstro

No momento (c) Máquina/Monstro o músico operando o patch tem a 
oportunidade de criar uma “voz própria” para o lago através da manipu-
lação dos sons do contrabaixo. Os dispositivos de manipulação e proces-
samento utilizados devem fazer com que o resultado sonoro se afaste do 
som do instrumento a ponto de descaracterizá-lo.

O contrabaixista deve improvisar utilizando os seguintes modos de 
tocar: raspar as cordas e tocar notas abafadas no extremo agudo do 
instrumento, já perto dos captadores, depois dos trastes. A eletrônica 
deve utilizar principalmente o delay com feedback, aliado a outros efeitos 
como reverberação, filtros e frequency shifter. O tempo de atraso pode 
ser variado continuamente para gerar glissandos. O músico responsável 
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pela eletrônica deve utilizar os recursos de manipulação sonora para criar 
uma densa textura em constante mutação.

Os recursos de manipulação devem ser aplicados no som do contrabaixo, 
sendo que não há a difusão de sons gravados previamente, apenas aqueles 
decorrentes do delay. O indicador sonoro do momento (c) Máquina/Mons-
tro é o raspar das cordas pelo contrabaixista.

(d) Surdo/mudo

No momento (d) Surdo/mudo exploramos o deslocamento entre gesto 
instrumental e resultado sonoro.

A eletrônica silencia o som do contrabaixo e escolhe somente alguns 
trechos para difundir com o delay. O atraso deve ser ajustado de modo 
que fique perceptível ao público a defasagem entre o gesto instrumental e 
o som. Sendo assim, o delay deve estar programado em pelo menos 1.000 
milissegundos de atraso. A eletrônica ainda tem a possibilidade de utili-
zar os recursos de manipulação sonora nos sons difundidos, porém com 
certa parcimônia, sem descaracterizar totalmente o som do contrabaixo.

O contrabaixista deve dar prioridade a gestos grandes, bem visíveis e 
de fácil identificação como slaps, glissandos e trilos. Não há outra restri-
ção de utilização de material sonoro. O indicador sonoro do momento 
(d) Surdo/mudo é silenciar o contrabaixo em tempo real.

(e) Matrix

O momento (e) Matrix consiste em uma retomada dos materiais musi-
cais explorados nos outros momentos, como uma espécie de déjà-vu. A 
eletrônica aqui não faz uso do delay, sua função nesse momento é repro-
duzir curtas amostras de som do contrabaixo gravadas e editadas previa-
mente, armazenadas no patch. As amostras devem carregar a identidade 
sonora da peça, portanto precisam ser gravadas respeitando as indica-
ções de material musical e modo de tocar de cada momento. O músico 
que opera a eletrônica pode sobrepor as amostras que irá difundir. O som 
do contrabaixo deve ser difundido em tempo real sem nenhum tipo de 
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manipulação. Nesse momento é dada ao contrabaixista a possibilidade 
de interagir livremente com os materiais dos quatro momentos. O indi-
cador sonoro do momento (e) Matrix é liberar o som do contrabaixo em 
tempo real sem manipulações e sem uso do delay.

Para a execução do jogo de cartas, portanto, o patch foi criado com as 
seguintes funcionalidades:

1.  Reproduzir o som original do contrabaixo em tempo real, com 
possibilidade de distorção a partir de um efeito de frequency shifter 
independente.

2.  Reproduzir o som do contrabaixo a partir de uma linha de delay 
com feedback. Tal linha de delay possui a opção de ter seu tempo de 
atraso controlado por um algoritmo estocástico que, através de alte-
rações radicais, cria glissandos e texturas sonoras que se distanciam 
do som original do contrabaixo. Possui também a possibilidade de 
distorção sonora por meio de um frequency shifter independente e 
de um dispositivo de transposição.

3. Reproduzir gravações do som do contrabaixo gravadas previa-
mente à execução. Ao todo foram 16 gravações adicionadas 
ao patch. As gravações condizem com os momentos da peça, 
compreendendo trechos utilizando harmônicos, acordes, raspa-
gem das cordas, notas abafadas no extremo agudo do instrumento 
e cânones, seguindo as cores harmônicas e figuras rítmicas explo-
radas ao longo da peça.

4.  “Congelar” o espectro sonoro de todo o sinal de saída da eletrô-
nica (incluindo o som original do contrabaixo) através da função 
de freeze presente no reverb utilizado.

5.  Filtrar os sons do contrabaixo e da eletrônica de modo conjunto 
e com ressonador, podendo alterar o tipo de filtragem entre filtros 
passa-alta, passa-baixa e passa-banda.

A organização do patch levou em consideração o hardware utilizado para 
a performance, uma controladora nanokontrol (primeira geração) da 
marca Korg. A primeira geração da nanokontrol possui 18 potenciôme-
tros e 18 botões programáveis, além dos botões de seleção, play e stop. 
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Alguns dos controles do patch foram atribuídos aos canais da controla-
dora e organizados em sequência. Outros controles da eletrônica são aces-
sados diretamente no patch pelo mouse ou pela barra de espaço (no caso 
específico da função de freeze do reverb) (figura 5).

Estruturação da peça em uma improvisação guiada

O jogo musical coordenado por cartas foi testado algumas vezes e o 
sistema de coordenação e sucessão dos momentos funcionou de maneira 
satisfatória, embora ainda possa ser refinado. No entanto, não ficamos 
totalmente satisfeitos com o resultado musical, pois tivemos dificuldades 
sobretudo na construção do discurso sonoro em larga escala, no nível da 
forma.

Enquanto jogávamos nosso jogo de cartas, descobrimos algumas 
sucessões de momentos que nos pareceram mais orgânicos, contribuindo 

Figura 5. Tela de apresentação do patch (parte superior) e as correspondências 
indicadas pelas cores vermelha e verde dos controles sonoros com o 

nanokontrol/Korg (parte inferior).
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percursos e estas anotações tomaram a forma de partituras para impro-
visação guiada. Nestas partituras consideramos não somente a sucessão 
dos momentos, mas também as transições entre os mesmos, apoiando-se 
em princípios musicais como acumulação, rarefação, unidade, contraste 
e perfil dinâmico.

Em dezembro de 2019 realizamos uma gravação de ensaio com uma 
estrutura fixa de concatenação dos momentos, contando com indicações 
mais precisas no âmbito da forma, mantendo as indicações de modos de 
tocar e interagir de cada momento. Na figura 6, temos a partitura gráfica 
utilizada para a performance gravada.

Discussão

A ação no processo criativo de A cidade e os espelhos

Conforme explicamos anteriormente neste artigo, um dos principais 
elementos levados em consideração no desenvolvimento de jogos é sua 

Figura 6. Partitura gráfica de A cidade e os espelhos utilizada para a 
gravação da peça em dezembro de 2019.
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jogabilidade, que corresponde, grosso modo, às ações que o jogo propõe 
aos seus jogadores. Os desenvolvedores se preocupam em propor ações 
interessantes e desafiadoras, que correspondam às habilidades e prefe-
rências dos jogadores de modo a engajá-los. Vimos também que alguns 
compositores e escritores da música contemporânea enfatizam a ação 
(performance) como um elemento essencial no que diz respeito à criação 
de jogos musicais. 

Ao longo do processo criativo de A cidade e os espelhos, atuamos tanto 
como desenvolvedores/compositores como jogadores/performers, papéis 
que se alternaram e se sobrepuseram continuamente. A dupla atuação nos 
possibilitou criar como desenvolvedores um sistema de jogo, com suas 
regras e desafios, no qual as ações e interações propostas correspondem 
às nossas próprias habilidades e interesses como jogadores. A jogabili-
dade serviu como uma espécie de guia ao longo do processo, fazendo-nos 
sempre manter a perspectiva de que aquilo que estávamos desenvolvendo 
deveria ser divertido de executar. Dessa forma, aproximamos ainda mais 
nossa peça de um jogo, pois consideramos o divertimento como um 
elemento primordial.

Falando em termos estritamente musicais, a ação performática foi 
considerada durante todo o processo de criação do sistema de jogo, não 
só em termos de executabilidade, mas em termos de interesse e engaja-
mento. É claro que as maneiras de agir e interagir não foram os únicos 
elementos considerados no processo criativo da peça, assim como a joga-
bilidade também não o é na criação de um jogo. As ações não foram esco-
lhidas arbitrariamente, pois se relacionam diretamente a um universo 
poético e estão inseridas em um suporte que conta com suas próprias 
regras tácitas e não tácitas: a música. 

Para analisar o proeminente papel da ação ao longo do processo, 
vamos nos reportar à construção de cada um dos momentos, atentando 
aos desafios impostos, às brincadeiras propostas, às habilidades exigidas, 
bem como às escolhas de sonoridades e possibilidades instrumentais que 
nos agradam.
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No momento (a), o desafio que nos propusemos foi o de improvisar 
em cânone, algo comum talvez para um músico barroco, não para nós. 
Inicialmente, o contrabaixista precisa entender o tempo de atraso para 
conseguir estabelecer uma pulsação, e a partir daí o desafio passa a ser 
recordar as notas recém tocadas e combinar outras que serão tocadas 
simultaneamente, levando em consideração a cor harmônica. Dominando 
essas etapas, precisamos pensar na questão do discurso sonoro, no desen-
volvimento das ideias, nos caminhos possíveis. 

A construção da plástica sonora foi o elemento mais importante para 
a criação do momento (b), no qual procuramos criar imagens sonoras 
do que seria o interior da cidade de Valdrada abaixo d’água. Os acor-
des e harmônicos foram escolhidos a dedo para que soassem bem com o 
reverb e freeze. Neste momento vimos surgir uma espécie de minigame: 
encontrar os momentos e acordes ideais para o acionamento do freeze. 
Como nenhum dos músicos conversa e como as ações são improvisadas, 
é através dos olhares e da percepção tácita que os músicos combinam os 
momentos de congelar os acordes.

No momento (c) demos ao músico responsável pela eletrônica a possi-
bilidade de fazer um solo, cujo desafio consiste em desvincular seu som 
“manufaturado” da matéria prima, que é o som do contrabaixo. Neste 
momento, exploramos ao limite a relação de interdependência criada 
entre contrabaixo e eletrônica através da configuração do sistema. A 
implementação do solo tem por objetivo equilibrar os protagonismos 
entre contrabaixo e eletrônica, além de ser metaforicamente significativo, 
pois apresenta a verdadeira “voz” do lago.

No momento (d) brincamos deliberadamente com o deslocamento 
entre som e gesto instrumental por parte do contrabaixo, quando seu 
som original, sem atraso, é silenciado pela eletrônica, sendo difundido 
somente o som do delay, quando desejado pela eletrônica. A indicação de 
gestos grandes e visíveis por parte do contrabaixista propõe um jogo de 
Ilinx com o público, que vive a experiência do deslocamento entre gesto 
instrumental e resultado sonoro.
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O momento (e) consiste no único momento no qual o contrabaixo não 
é perseguido de perto pela eletrônica. Seu som não é manipulado e não 
há difusão com delay, contudo, a eletrônica tem a possibilidade de difun-
dir samples previamente gravados com materiais da peça. Sendo assim, 
nesse momento o contrabaixista é convidado a interagir com os diversos 
momentos da peça.

Para além dos momentos em si, a própria passagem entre os momentos 
é um desafio típico de um jogo: os instrumentistas devem ficar atentos aos 
indicadores sonoros para entender as mudanças. Esse indicador deve ser 
executado de maneira clara, para que seja facilmente reconhecível. Seria 
completamente possível inventar um dispositivo de comunicação verbal 
ou visual, que facilitaria o processo, assim como fizemos com a partitura 
gráfica, com objetivos puramente musicais em mente. Contudo, ao esta-
belecer tais mecanismos, uma boa dose de incerteza e risco, elementos 
importantes do jogo, são suplantados.

O processo criativo como um organismo autopoiético 

Entendemos que o processo criativo de A cidade e os espelhos foi marcado 
por interações entre músicos, com seus interesses e habilidades, e elemen-
tos extramusicais, como o texto de Calvino e as referências sobre jogos. 
Destas interações emergiram elementos e sistemas, como a organização 
dos momentos da peça, que foram testados e explorados, gerando outros 
elementos e sistemas, como a estruturação do jogo coordenado por cartas. 
A fim de evidenciar o caráter interativo e recursivo desse processo, propo-
mos representá-lo como um organismo autopoiético.

O próprio processo criativo consiste em uma unidade de organização 
autopoiética, construída a partir da interação de outras unidades auto-
poiéticas de ordem inferior (instrumentistas e instrumentos), com elemen-
tos do seu meio, que consistem, nesse caso, nas ideias extra-musicais que 
fundamentaram a criação. 

Os músicos são entendidos, portanto, como unidades autopoiéticas 
de primeira ordem, cada um apresentando uma determinação estrutu-
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ral própria, a partir da qual irá interagir. Com a interação entre músico e 
instrumento, surge entre ambos um estreito acoplamento estrutural, que 
consequentemente acaba por gerar uma unidade autopoiética de segunda 
ordem.

Por outro lado, no aspecto da fisicalidade da interação músico/instru-
mento, o músico excita o instrumento com seu corpo (pinça e preme as 
cordas do baixo elétrico, altera parâmetros na eletrônica através da ação 
de knobs e faders do controlador midi etc.), enquanto o instrumento 
responde a partir de sua determinação estrutural. A familiaridade com 
esse processo de interação física acaba gerando uma série de mudanças 
estruturais no músico, no campo da coordenação motora, memória audi-
tiva etc. Uma dessas mudanças é a criação de uma biblioteca de ações, na 
qual o músico guarda, dentre outras, as ações necessárias à interpretação 
de cada momento musical indicado nas cartas.

Existem, portanto, dois sistemas músico/instrumento (músico + baixo 
elétrico e músico + eletrônica) em nosso processo criativo, que interagem 
entre si a partir de suas próprias determinações estruturais, estabelecendo 
assim um acoplamento estrutural. Devido à natureza de interdependência 
de produção sonora na relação entre contrabaixo e eletrônica, as frontei-
ras entre as unidades se tornam imbricadas: quando há ação em uma, há 
também na outra. Esse acoplamento estrutural assemelha-se à relação de 
simbiose, sendo uma característica particular e central tanto no funcio-
namento de A cidade e os espelhos, quanto na dinâmica entre cidade e 
lago no texto de Calvino.

Temos agora o panorama das interações entre unidades autopoiéticas 
e seu meio, representadas respectivamente pelos sistemas músico/instru-
mento e pelas ideias extramusicais que fundamentaram o processo. Ao 
olharmos em um nível acima, conseguimos ter uma dimensão de todo o 
processo criativo, que funciona, a nosso ver, como uma unidade autopoié-
tica de terceira ordem. Do processo fazem parte, enquanto componentes, 
as unidades de segunda ordem e o meio. Estes, através de suas interações, 
produzem outros componentes, tais como estruturas, modos de tocar, 
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sonoridades, que são acoplados ao processo como mecanismos de produ-
ção e assim sucessivamente até que este termine.

É importante ressaltar, contudo, que apesar da nossa descrição a 
respeito das interações se dar de maneira linear, ela precisa ser entendida 
como uma descrição da rede de interações: as interações entre unidades 
de primeira ordem, instrumentos, unidades de segunda ordem e meio (ou 
seja, a rede de interações que compõe a unidade autopoiética de terceira 
ordem), ocorrem simultânea e recursivamente durante a criação.

Relações entre jogo e autopoiese em A cidade e os espelhos

Ambos, processo criativo e jogo, consistem em sistemas autônomos e 
fechados, que funcionam a partir de suas próprias regras, em seu próprio 
espaço-tempo, discriminados em relação ao resto do mundo. Seus elemen-
tos interagem para produzir outros elementos, ou resultados, que se 
encerram no próprio sistema e se associam nas interações seguintes. Se 
considerarmos metaforicamente um processo criativo como um sistema 
autopoiético, por suas similaridades e ênfase na interação, podemos da 
mesma maneira pensar o jogo como um processo autopoiético.

No processo de autopoiese vimos que as interações consistem em estí-
mulos, cuja resposta depende das determinações estruturais e organiza-
ção de cada elemento envolvido. Considerando o papel proeminente da 
ação no processo criativo de A cidade e os espelhos, podemos dizer que 
as interações e seus elementos emergentes são especificados pela jogabili-
dade, ou seja, levam em consideração sobretudo a ação proposta e condu-
zida pelo jogo.

De maneira mais precisa, podemos considerar que as habilidades e a 
biblioteca de ações de cada músico desempenham o papel de determina-
ção estrutural, enquanto o interesse e o divertimento, relacionados direta-
mente à ação, correspondem à organização. Durante o processo criativo, 
estes elementos devem ser respeitados para que a peça mantenha seu cará-
ter de jogo.
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Desenvolvimentos futuros

Consideramos que o processo criativo de A cidade e os espelhos ainda não 
está totalmente finalizado: novas ideias surgiram no decorrer dos ensaios, 
bem como durante a escrita deste artigo, e ainda não foram postas em 
prática. Vislumbramos inicialmente a possibilidade de retomar e melhor 
desenvolver a dinâmica do jogo de cartas com a concatenação livre entre 
os momentos. Também enxergamos com interesse a construção de uma 
terceira versão da peça, na qual a eletrônica será configurada de modo 
a se transformar em um instrumento autônomo, respondendo e intera-
gindo com os músicos a partir de parâmetros preestabelecidos. Os cami-
nhos estão abertos.
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O processo colaborativo
no desenvolvimento da obra
Brain Washed, Brain Dead
Thais Montanari,1 Nathalia Fragoso2

RESUMO: Este artigo apresenta o processo criativo colaborativo vivido durante o desen-
volvimento da obra Brain Washed, Brain Dead, elaborada por Thais Montanari entre os 
anos de 2016 e 2020. A obra teve seis versões e contou com a colaboração de doze intér-
pretes e de um cineasta, tendo sido trabalhada e apresentada em quatro países diferentes. 
Este texto identifica as metodologias de criação colaborativa adotadas pela compositora 
e aponta o impacto dos contextos de criação das diferentes versões da obra: infraestru-
tura, ferramentas tecnológicas disponíveis, a prática e a experiência artística das pessoas 
que colaboraram com o projeto, além de discorrer sobre o processo criativo e o resultado 
artístico das mesmas.

PALAVRAS-CHAVE: Colaboração. Processos criativos. Música indeterminada. Partitura 
gráfica.

ABSTRACT: This paper presents the collaborative approach developed by Thais Montanari 
through the creation of the work Brain Washed, Brain Dead between the years 2016 
and 2020. The work consists of six versions and involved twelve musicians and a film-
maker, while being created and presented in four different countries. This text identifies 
the methodologies of the collaborative process adopted by the composer and shows the 
impact of the creation contexts on the different versions of the work: the infrastructure, 
the availability of technological tools, the artistic practices and experiences of the collab-
orators, besides discussing the creation process and artistic result of each version.

KEY-WORDS: Collaboration. Creative processes. Indeterminacy. Graphic score.

A escolha pelo trabalho colaborativo deve-se, entre outros, a pre-
ferências pessoais, pressões institucionais ou benefícios práticos 

(Hayden & Windsor, 2007). Tal prática, requer o compartilhamento 
de conhecimentos e o estabelecimento (prévio ou não) de dinâmicas de 
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trabalho entre as partes envolvidas (Hron, 2015) e pode acarretar rela-
cionamentos enriquecedores ou conflituosos (Kanga, 2014). Nas artes, 
o trabalho em equipe pode ajudar na autoconfiança necessária para se 
ultrapassar as barreiras da tradição (John-Steiner, 2000).

Ao longo da história da música não era comum distinguir o papel da 
pessoa que compõe da pessoa que interpreta. Isso aconteceu até o século 
xix, quando a notação musical e a perfeita interpretação da partitura 
passaram a ser supervalorizadas (Cardoso, 2019), com desenvolvimen-
tos até os anos 1950 e 1960, quando emergiu uma busca da parte de 
certos compositores e compositoras por integrar a participação de intér-
pretes à elaboração de suas peças, adotando uma recusa da determina-
ção total de uma obra, e também reivindicando uma maior pluralidade 
do discurso musical baseado em uma prática cooperativa (Stranska, 
2002). Essa busca por uma quebra da hierarquia entre composição e 
interpretação deu origem a uma nova categoria de escrita, na qual os 
elementos musicais são indicados com menor precisão, incentivando-se 
a prática improvisatória e se apropriando de símbolos gráficos provin-
dos ou não da notação musical tradicional (as chamadas partituras 
gráficas), ou até de indicações puramente verbais (as chamadas partitu-
ras texto) (Rocha, 2001).

Além disso, durante a década de 70, assistiu-se à aparição da arte 
sonora, uma junção entre as artes visuais e a música, utilizando-se o 
som em mescla com a escultura, a instalação e criação artística (Campe-
sato, 2007). Mais tarde, com o advento de novas tecnologias e com o 
crescente interesse de cineastas pela indústria audiovisual e de compo-
sitores e compositoras pela espacialização sonora, novas possibilidades 
performáticas foram criadas (Rogers, 2013). Isso é importante pois a 
prática interdisciplinar traz novas questões ao campo da criação colabo-
rativa, uma vez que a mistura de domínios reúne profissionais que não 
têm os mesmos hábitos de trabalho ou os mesmos conhecimentos e são, 
portanto, obrigados a encontrar um novo vocabulário e novas ferramen-
tas para se comunicar e trabalhar em conjunto (Hron, 2015).
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Finalmente, a partir do século xxi, observa-se que o trabalho cola-
borativo ganhou um estatuto mitológico em razão de parcerias famosas 
(e seus desdobramentos) como, por exemplo, a colaboração entre Andy 
Warhol e Jean-Michael Basquiat ou as diferentes parcerias do músico 
David Bowie (Graham & Gandini, 2017). Embora conhecidas, essas cola-
borações deixaram à sombra profissionais cuja participação foi essencial, 
como a equipe de produção ou de engenharia sonora, além de intérpretes 
musicais, e foi ignorado o impacto das boas condições de trabalho dentro 
das quais estas obras foram criadas (bons estúdios ou ferramentas tecno-
lógicas avançadas) (Graham & Gandini, 2017).

Dentro desse contexto, Brain Washed, Brain Dead, obra apresen-
tada nesse artigo, assim como outros projetos de Thais Montanari, foi 
realizada de maneira colaborativa por um apreço pessoal da parte da 
compositora pelo trabalho em equipe que, segundo John-Steiner (2000), 
possibilita uma interação íntima entre as partes além da parceria profis-
sional. A peça mescla música e vídeo e foi desenvolvida entre os anos 
de 2016 e 2020 em seis contextos diferentes e contou com a colabora-
ção de doze profissionais além da compositora. Composta para dois ou 
três instrumentos (instrumentação indefinida), difusão e manipulação de 
vídeos ao vivo, a obra utiliza da indeterminação através de uma parti-
tura gráfica e textual que deixa livre, para a escolha de quem a interpreta, 
as durações de seus trechos ou parâmetros musicais como o ritmo ou a 
altura dos gestos sonoros que irão compor suas diferentes texturas musi-
cais. A noção de música indeterminada foi trazida pelo compositor John 
Cage3 que ligava esse conceito à possibilidade de interpretar de maneira 
consideravelmente diferente uma mesma peça musical (Fragoso, 2015).

Do ponto de vista conceitual, a peça se apropria em primeiro lugar das 
ideias de Noam Chomsky4 sobre o tema do controle da opinião pública 
3 Compositor estado-unidense (1912-1992), precursor da música indeterminada e ale-

atória na América do Norte.
4 Linguista, filósofo e ativista político estado-unidense (1928) conhecido internacio-

nalmente pela sua atuação acadêmica em fenômenos da linguagem, mas também por 
suas posições políticas de esquerda e pela sua crítica sobre a política externa dos 
Estados Unidos.
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pelos meios de comunicação de massa e, em segundo lugar, dos univer-
sos midiáticos atuais (televisão, internet, redes sociais etc.). Para isso, 
foram utilizados como referência o livro Manufacturing Consent (1988) 
de Noam Chomsky e Edward S. Herman, além de diferentes entrevistas 
com Chomsky (Le consentement à la fabrication [...], 2018; Roda Viva 
com Noam Chomsky, 1996; BBC interview with Noam Chomsky, 1996) 
e documentários sobre suas teorias (por exemplo Manufacturing Consent: 
Noam Chomsky and the Media e The Myth of the Liberal Media: The 
Propaganda Model of News). Além da vontade de explorar e comuni-
car musicalmente estas ideias, trabalha-se com o material retirado da 
mídia por uma crença em seu potencial de aproximar o público da obra. 
Trazendo para o universo musical e performativo personagens e situações 
que fazem parte do dia a dia coletivo, busca-se fazer com que as pessoas 
questionem o papel dos meios de comunicação em suas vidas cotidianas.

O presente artigo traz os contextos colaborativos da obra Brain 
Washed, Brain Dead, propondo uma reflexão sobre algumas das particu-
laridades da abordagem de colaboração interativa proposta pelos autores 
Hayden & Windsor (2007).

Sobre os contextos de criação da obra

Como dito anteriormente, Brain Washed, Brain Dead, foi montada em 
seis contextos diferentes. A primeira versão (versão 1), realizada em 
Montreal, Canadá (2016), abordava a política anti-imigração crescente 
em certos países da América do Norte e Europa (Zhirkov, 2020; Bandelj 
& Gibson, 2020). Nas versões seguintes, realizadas em Bogotá, Colômbia 
(2017, versão 2) e em San Juan, Argentina (2017, versão 3), a peça abor-
dava a política e a mídia local de cada país. As demais versões foram reali-
zadas em Belo Horizonte, Brasil (2017-2018, versão 4), em Montreal, 
Canadá (2018, versão 5) e à distância, em formato virtual (2020, versão 
6). Essas três últimas versões tinham como cenário o papel da mídia brasi-
leira e das redes sociais no cenário político brasileiro (Mídia, 2017) no 
período entre a destituição da ex-presidente Dilma Rousseff (que gover-
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nou o Brasil entre os anos de 2011 e 2016, sendo afastada do poder por 
processo de impeachment) e as eleições brasileiras de 2018. Ao todo, as 
diversas versões da peça contaram com a colaboração de treze intérpretes 
e um cineasta. Englobando no processo de colaboração todos os organis-
mos envolvidos em cada produção, podemos citar quatro festivais e uma 
série de concertos. Seguimos com a descrição detalhada do processo cria-
tivo de cada uma destas performances da peça.

Labo de Musique Contemporaine de Montréal (Versão 1), 2016

A ideia inicial de Brain Washed, Brain Dead surgiu em 2016 devido à 
participação de Montanari no festival Labo de Musique Contemporaine 
de Montréal.5 Nesse momento, foi elaborado o que veio a ser a base 
da primeira seção da obra nas versões seguintes (versões 2, 3, 4, 5 e 
6). O objetivo desta primeira etapa era misturar o som dos instrumen-
tos com discursos anti-imigração de políticos na Europa e nos Estados 
Unidos, outro tema, aliás, muito abordado no pensamento de Chomsky 
(UnU-GCm 2016 Annual Guest Lecture [...], 2016).

Para a construção da parte eletrônica da obra, foi realizada a busca e a 
manipulação de trechos de discursos e coletivas de imprensa de personali-
dades políticas com propostas de maior controle da população imigrante. 
Entre outros, foram escolhidos o discurso do dia 31 de agosto 2016, em 
Phoenix nos Estados Unidos, do então candidato à presidência Donald 
Trump (Live Stream Coverage Donald Trump’s speech in Phoenix, 2016) 
(que governou o país entre 2017 e 2020), e a coletiva de imprensa reali-
zada no dia 7 de novembro de 2014, em Nanterre, na França, pela depu-
tada de extrema-direita Marine Le Pen (Conférence de presse de Marine 
Le Pen sur l’actualité, 2014), na época, em 2016, candidata à presidência 
da França. A escolha de trabalhar com áudios e não com vídeos se deu 

5 Festival realizado por artistas voluntários e voluntárias atuantes na cena de Montreal, 
Canadá, com a proposta de trazer atividades como palestras e concertos, além de fa-
vorecer a criação de novas obras através da colaboração entre compositoras e com-
positores e intérpretes.
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por uma falta de conhecimento e aparato técnico da parte da compositora 
naquele momento. Como exigência do festival, compositores e composi-
toras deveriam enviar uma partitura já bastante evoluída para que músi-
cos e musicistas tivessem acesso a ela previamente ao início dos ensaios. 
Essa dinâmica acabou sendo repetida durante todo o processo que se 
desenvolveu nos anos seguintes com os demais grupos que participaram 
do projeto.

Foi criada, então, uma partitura com textos e desenhos (partitura gráfi-
ca-textual) que sugeriam aos três músicos características texturais a serem 
criadas, e indicava momentos nos quais eles deveriam interagir com o 
material composto por vozes de discursos políticos (eletrônica da peça). 
A escolha desse material musical instrumental foi feita durante os ensaios 
em colaboração com o saxofonista Justin Massey, o percussionista Ryan 
Kelly e o pianista Jesse Plessis.6 Nenhum dos instrumentos possuía, nesse 
momento, amplificação, nem efeitos digitais e a compositora se apresen-
tou junto aos instrumentistas difundindo ao vivo a eletrônica. O trabalho 
foi realizado em dez ensaios de duração de duas horas cada que acontece-
ram no Conservatoire de Musique du Québec à Montréal, mesmo local 
onde aconteceu a apresentação da obra no dia 12 de agosto de 2016.7 

Festival en Tiempo Real (Colômbia, versão 2) e Festival Caja Negra 
(Argentina, versão 3), 2017

Um ano mais tarde, por ocasião de dois concertos realizados durante 
o Festival en Tiempo Real (2017) coordenado por Ana Maria Romano 
Gomez8 em Bogotá (Colômbia) e o Festival Caja Negra (2017) realizado 
por Adaptador Records em San Juan (Argentina),9 deu-se continuidade ao 

6 Ver https://www.justin-massey.com/, https://soundcloud.com/polyrythmie, https://
soundcloud.com/jesse-plessis. Acesso em: 18 jan. 2021.

7 A gravação da peça pode ser acessada pelo link: https://archive.org/details/bwbd-labo.
8 Festival colombiano que possui uma política de valorizar artistas mulheres que tra-

balham atualmente com diversas práticas sonoras que surgem dos diálogos entre 
som e tecnologia. Ver https://soundcloud.com/anamariaromano.

9 Festival que visa fomentar a arte experimental na cidade de San Juan. Ver https://
soundcloud.com/user-117622856. Acesso em: 18 jan. 2021.
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processo de criação de Brain Washed, Brain Dead. Para ambos os even-
tos, foi utilizada a mesma partitura gráfica-textual – uma continuidade 
da partitura desenvolvida no ano de 2016. Nesse momento, a compo-
sitora já havia ganhado uma certa autonomia técnica para integrar na 
obra elementos visuais a serem manipulados ao vivo. Em Bogotá, a obra 
foi trabalhada em conjunto com a violinista Ana Maria Ruiz Valencia e 
a artista sonora Ángela Marciales Daza.10 Para o concerto em San Juan, 
a colaboração aconteceu com Lorenzo Gomez piano, Valentina Spina no 
violino com efeitos e com Kari Villalba na guitarra também com efeitos.11

Politicamente falando, ambos os países estavam em momentos impor-
tantes: a Colômbia estava em período pós veto popular do acordo de 
paz entre o governo federal e as Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia (farc)12 e a Argentina assistia a uma série de protestos contra 
a reforma da previdência do então presidente Mauricio Macri13 (presi-
dente da Argentina de 10 de dezembro de 2015 a 10 de dezembro de 
2019). Três encontros de duas horas de duração foram realizados na casa 
de integrantes dos grupos e serviram para a análise e discussão das indi-
cações na partitura e a busca por texturas musicais que iriam comuni-
car com o universo visual. Este foi composto de vídeos posteriormente 
coletados de determinados programas de televisão ou eventos políticos 
locais, como uma entrevista do ex-presidente Álvaro Uribe (Ex-presi-
dente Álvaro Uribe pide que se suspendan diálogos, 2015) (que governou 
a Colômbia entre 7 de agosto de 2002 e 7 de agosto de 2010 e teve papel 
ativo contra o acordo de paz citado acima) e o discurso de vitória das 
eleições de 2015 de Mauricio Macri (Macri ganó el balotaje y es el nuevo 

10 Ver https://soundcloud.com/ana-ruiz-valencia e https://soundcloud.com/angela-mar 
ciales-daza. Acesso em: 18 jan. 2021.

11 Ver https://soundcloud.com/lorenzogo, https://soundcloud.com/user-872928878, 
     https://www.facebook.com/The-Dolar-Compreors-635383489970699/?ref=page _

internal. Acesso em: 18 jan. 2021.
12 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Colombian_peace_agreement_referendum. 

Acesso em: 18 jan. 2021.
13 Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_previsional_en_Argentina_de_2017. 

Acesso em: 18 jan. 2021.
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presidente electo, 2015). Na Colômbia, a obra foi apresentada no dia 15 
novembro de 2017 no Enno Club.14 Na Argentina, a performance acon-
teceu no dia 10 de dezembro de 2017, no Centro Cultural Conte Grand.15

SESC Partituras e Verão Arte Contemporânea (Versão 4), 2017-2018

Em paralelo às versões apresentadas anteriormente, foram realizadas duas 
apresentações da obra na cidade de Belo Horizonte, com Matthias Koole e 
Nathalia Fragoso tocando guitarra, e Pedro Amorim Filho16 tocando acor-
deom, sendo que todos os instrumentos estavam conectados a pedais de 
efeitos. A versão apresentada nestes concertos (versão 4) abordou o papel 
da mídia na promoção de um discurso depreciativo em relação ao Partido 
dos Trabalhadores17 (Alves & Dulce, 2019; Davis & Straunhaar, 2019) e 
também na perpetuação de comportamentos de cunho machista da cultura 
brasileira (Silva, 2016; Casalotti, 2020). Para isso foram usadas, por exem-
plo, imagens do processo da destituição da ex-presidente Dilma Rousseff 
(Sessão Deliberativa, 2016) ou o primeiro discurso oficial do ex-presi-
dente Michel Temer (Pronunciamento do Presidente Michel Temer, 2016). 
Assim como na Argentina e na Colômbia, esses vídeos foram projetados 
atrás do grupo e dispostos lado a lado como mostra a figura 1.

Os ensaios para a peça foram constituídos de cinco encontros de duas 
horas, realizados na casa de integrantes do grupo. O primeiro concerto 
aconteceu no dia 22 de novembro de 2017, no Teatro de Bolso Júlio 
Mackenzie do sesc Palladium , na série sesc Partituras (2017),18 na época 

14 Selo independente, estúdio de gravação e sala de eventos localizada em Bogotá ativa 
desde 2006. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LZaM5B3OcUc. 
Acesso em: 18 jan. 2021.

15 Organismo público ligado ao Ministério do Turismo e da Cultura do Governo da ci-
dade de San Juan. Disponível em: https://archive.org/details/bwbd_Arg. Acesso em: 
18 jan. 2021.

16 Ver https://soundcloud.com/matthiaskoole, https://www.nathaliafragoso.com/,
https://peofilho.wordpress.com/. Acesso em: 18 jan. 2021.

17 Fundado em 1980, integra um dos maiores e mais importantes movimentos de es-
querda da América Latina.

18 Série de concertos que visa valorizar e aumentar um acervo virtual de partituras de 
compositores e compositoras do Brasil.
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coordenada pela musicista Lúcia Vulcano.19 Já o segundo concerto, acon-
teceu no dia 11 de dezembro de 2018, na Sala Multiuso do Centro Cultu-
ral Banco do Brasil , como parte do Festival Verão Arte Contemporânea 
(2018)20 produzido pelo Grupo Oficcina Multimédia.21 Essa apresentação 
aconteceu no concerto 4:44 realizado e produzido por Thais Montanari 
e Nathalia Fragoso em parceria com Marina Cyrino e Patrícia Bizzotto.22

Documents: Toit/Brain Washed, Brain Dead (Versão 5), 2018

A versão 5 de Brain Washed, Brain Dead, composta em 2018, foi apre-
sentada em Montreal, Canadá, durante o concerto Documents: Toit/
Brain Washed, Brain Dead realizado no dia 24 de agosto de 2018 na 
extinta sala La Vitrola23 sendo produzido por Montanari em conjunto 
19 Ver https://soundcloud.com/luciavulcano. Acesso em: 18 jan. 2021.
20 Tradicional festival interdisciplinar que visa valorizar a experimentação na arte 

belo-horizontina.
21 Ver http://oficcinamultimedia.com.br/v2/. Acesso em: 18 jan. 2021.
22 Ver https://marinacyrino.art.br/ e https://patriciabizzotto.wixsite.com/website. 

Apresentação disponível em: https://archive.org/details/bwbd-bh. Acesso em: 18 
jan. 2021.

23 Sala de espetáculos dedicada à música atual que funcionou em Montreal entre os 
anos 2014 e 2019.

Figura 1. Disposição dos vídeos projetados na parede atrás dos músicos através do 
programa Resolume Arena.
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violonista colombiana Ana Maria Ruiz Valencia viajou até o Canadá 
e a performance contou também com Tiago Bortoletto Vaz no violon-
celo (novamente, ambos os instrumentos estavam conectados a pedais de 
efeito). Os ensaios, três encontros de duas horas, aconteceram nas depen-
dências da faculdade de música da Université de Montréal no Canadá, na 
qual Montanari e Vaz são estudantes.

Essa versão trabalhou de forma atualizada o contexto político e social 
brasileiro. O Brasil estava, então, sob o comando do ex-presidente Michel 
Temer (empossado após a destituição da titular, Dilma Rousseff seguindo 
no cargo até o dia 1.o de janeiro de 2019) e o então candidato à presidên-
cia Jair Bolsonaro (atual Presidente da República, e sucessor de Michel 
Temer) começava a despontar nas pesquisas de opinião. A peça teve que 
ser adaptada a um público que não é familiar com personagens e even-
tos marcantes da história recente do Brasil. Para isso, foram utilizadas 
legendas quando necessário ou vídeos em inglês sobre temas da socie-
24 Ver https://www.gabriellehb.com/about. Acesso em: 18 jan. 2021.

Figura 2. Experimentação para a difusão da parte visual de
Brain Washed, Brain Dead no concerto de 2018.
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dade brasileira. Este trabalho foi uma oportunidade de aperfeiçoamento 
do conteúdo musical e visual da peça e permitiu a experimentação de 
uma configuração para a difusão dos vídeos: além de um projetor, foram 
incluídos na montagem cinco televisões para uma espacialização da parte 
visual (figura 2).

Versão sob mídia fixa (Versão 6), 2020

Em 2020, uma nova versão abordou o contexto político brasileiro com o 
presidente Jair Bolsonaro já eleito no Brasil. Com o propósito de exempli-
ficar a influência da mídia no pensamento político da sociedade brasileira 
(Contexto, 2017), a peça foi dividida em três seções: A primeira seção 
da peça seria dedicada ao período pré-destituição de Dilma Rousseff, a 
segunda seção ao período Michel Temer e a terceira seção às eleições de 
2018 e à posse de Jair Bolsonaro. Nesse contexto, foram utilizados, entre 
outros, vídeos da campanha de Jair Bolsonaro (Jair Bolsonaro fala a seus 
eleitores na Avenida Paulista, 2018).

O intuito era concluir a obra com uma performance na cidade de Belo 
Horizonte, novamente com Matthias Koole, Nathalia Fragoso e Pedro 
Amorim Filho. Devido à pandemia da covid-19, que impôs restrições 
ao contato social e com isso impossibilitou a performance desta versão, 
foi sugerido pelo músico Matthias Koole que realizássemos a obra em 
formato audiovisual fixo de maneira que essa pudesse ser retrabalhada 
eventualmente em uma apresentação posterior.

Uma série de contingências dadas pelas circunstâncias do momento, 
acarretaram a maneira como esta versão foi elaborada. Cada intérprete 
gravou sua parte separadamente a partir de uma partitura que contava 
com indicações de texturas musicais e indicações de vídeos a serem sincro-
nizados com essas texturas. Para acompanhar esta partitura, Montanari 
realizou uma pré-montagem da parte visual com o objetivo de compensar 
a ausência da manipulação ao vivo dos vídeos e garantir um certo padrão 
temporal equivalente entre as três gravações.
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Em seguida, as gravações enviadas à compositora foram editadas de 
maneira a combiná-las com os vídeos recolhidos. O que quer dizer que 
esta versão foi criada através da edição dos materiais sonoros propostos 
pelo grupo, em um exercício que se aproxima à composição de uma peça 
eletroacústica.

Após essa etapa, o cineasta Hippolyte Vendra25 se integrou à equipe 
para a finalização do material visual baseado no conteúdo sonoro criado. 
Em seguida, a peça foi encaminhada para Paulo Dantas26 que realizou a 
masterização sonora da mesma. A obra, em seu formato audiovisual, foi 
lançada na página do Internet Archive do selo brasileiro Seminal Records 
no primeiro semestre de 2021.27

Este processo resultará ainda em uma partitura exclusiva a ser utilizada 
caso se apresente a oportunidade de uma futura apresentação desta versão 
específica da peça. Estarão indicadas neste documento as necessidades 
técnicas para a montagem da peça assim como as estruturas musicais 
e visuais a serem trabalhadas. Finalmente, estarão acompanhando esta 
partitura, os arquivos de vídeos a serem utilizados para tal apresentação.

Metodologias de criação colaborativa empregadas no 
desenvolvimento da peça

Hayden & Windsor (2007) citam três formas para categorizar a cria-
ção musical do ponto de vista da colaboração na música ocidental. Para 
esses autores, existe a colaboração diretiva, na qual a divisão hierárquica 
entre compositor/compositora e intérprete é conservada. A musicista ou 
o músico colabora com sua interpretação da obra, procurando a melhor 
forma de traduzir as indicações dadas na partitura. Nessa categoria de 
colaboração, os autores observam uma tendência a uma instrumenta-
ção acústica baseada nos tradicionais grupos musicais regidos ou nos 
25 Ver https://www.hippolytevendra.com/. Acesso em: 18 jan. 2021.
26 Ver https://atnll.com/. Acesso em: 18 jan. 2021.
27 Disponível em: https://archive.org/details/bwbd_thais_montanari. Acesso em: 18 

jul. 2021. Seminal Records é um selo e produtora de música brasileira independente 
focada em música experimental. 
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grupos de câmera. Além disso, existe uma colaboração extramusical no 
que tange às questões burocráticas, técnicas, logísticas e de promoção 
para os ensaios e os concertos.

Em segundo lugar, para Hayden e Windsor, poderíamos chamar de 
interativa a colaboração na qual quem cria se vê em uma posição de nego-
ciação com quem interpreta ou com quem faz parte da equipe técnica. 
Apesar de um processo mais interativo, discursivo e reflexivo, no qual 
todas as partes participam ativamente, a pessoa que compõe continua a 
ser o autor primeiro ou a autora primeira da obra. Neste caso, a partitura 
deixa em aberto determinados aspectos da performance e observa-se uma 
predisposição dessa categoria de trabalho em obras que misturam instru-
mentos acústicos e mídia eletrônica.

Finalmente, os autores abordam o que eles chamam de processo cola-
borativo. Nessa categoria, o desenvolvimento da obra musical passa por 
decisões coletivas e não é possível delimitar bem os papéis de cada pessoa 
envolvida. De maneira geral, essa forma de criação se inclina ao uso de 
meios eletrônicos e digitais em fusão a instrumentos acústicos ao vivo ou 
pré-gravados. Observa-se ainda uma orientação ao uso de uma notação 
não tradicional na qual a macroestrutura formal é indefinida ou é defi-
nida por mais de uma pessoa através de processos improvisatórios ou via 
algoritmos de computador automatizados (Hayden & Windsor, 2007).

O processo de elaboração da peça Brain Washed, Brain Dead, baseou-
-se em uma dinâmica interativa. De um lado, o resultado de cada versão 
foi construído por determinadas escolhas coletivas. Por outro lado, o 
conceito e a forma da peça são de autoria de Montanari e ela foi a respon-
sável por unir as diferentes ideias e sugestões que surgiram durante essa 
colaboração. Além disso, Montanari trabalhou sozinha toda a parte 
técnica e a notação da obra.

Duas ferramentas metodológicas foram importantes para garantir uma 
maior participação de todas as partes envolvidas: encontros informais 
que funcionaram como pré-ensaios baseados em uma discussão verbal e 
a utilização de uma partitura gráfica e textual.
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Estágio de pré-ensaios

Em diferentes estudos sobre colaboração entre compositores/composito-
ras e intérpretes foi observada a prática de encontros formais ou infor-
mais entre esses profissionais antes do trabalho musical propriamente 
dito (Gyger, 2016; Kanga, 2014; Niederauer, 2015; Roe, 2007). Essa foi 
uma estratégia adotada na elaboração de algumas das versões de Brain 
Washed, Brain Dead. Houve o desejo de realizar esse período pré-ensaio 
em todos os contextos, porém, eventualidades impediram que isso acon-
tecesse nas versões 1, 4 e 5. Para as versões 2, 3 e 6, antes do trabalho 
com a partitura, foram realizados momentos de conversa informal com 
os grupos participantes do projeto. Sobre o tema da conversa, Campesato 
e Bonafé argumentam:

[a conversa] permite ao sujeito se posicionar, se escutar, assumir lugares de fala, 
abrindo um campo de pesquisa mais sintonizado com uma prática particular 
e que coloca sob critica o papel que a objetividade e a neutralidade costumam 
ocupar nos discursos sobre o fazer artístico [...] (Campesato & Bonafé, 2019, 
p. 50-51).

Na criação da obra aqui descrita, essas conversas tiveram, principal-
mente, o intuito de apresentar e discutir a influência da filosofia de Noam 
Chomsky na peça, e, em alguns casos, de se conhecer a opinião de cada 
pessoa a respeito do tema.

Nesse período pré-ensaio, ocorreram ainda as escolhas ou sugestões 
dos vídeos que constituíram a parte visual da peça. Nos demais casos 
(versão 1, 4 e 5), a compositora se viu compelida a realizar por si tais 
escolhas, baseadas em seus conhecimentos sobre os contextos políticos e 
sociais de cada versão, considerando respeitar as opiniões políticas dos 
integrantes. Nas versões 2 e 3, esses encontros informais tiveram dura-
ção média de duas horas. Neles, as musicistas e os músicos apresenta-
ram determinados programas de televisão ou eventos políticos locais que 
foram posteriormente coletados para a elaboração da parte visual da 
obra. Houve ainda um intercâmbio de informações sobre o papel e a 
importância da mídia na sociedade atual da Argentina e da Colômbia. Já 
na versão 6, através de conversas por correio eletrônico, o grupo esco-
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lheu coletivamente os vídeos a serem utilizados. Finalmente, essa prática 
contribuiu para a criação de um maior sentimento de coletividade, o que 
foi especialmente importante nos grupos nos quais as pessoas se conhe-
ciam pouco.

Essas conversas contaram com uma participação efetiva de todas e 
todos, mesmo com as diferenças dos contextos (presencial ou virtual) nos 
quais elas aconteceram. Sobre isso, Campesato & Bonafé (2019) indicam 
que para se engajar em uma boa conversa, é preciso abdicar-se da passi-
vidade, pois ela necessita de um fluxo no qual a presença de uma pessoa 
vai moldar a atividade verbal da outra, e é imprescindível uma escuta 
presente. Resumidamente, os processos de elaboração das versões 2, 3 e 
6 da obra podem se descrever da seguinte forma:

a. Elaboração da partitura gráfica por Thais Montanari,
b. Conversa informal com as musicistas e os músicos sobre mídia local 

e as ideias de Noam Chomsky,
c. Coleta e manipulação de áudios e vídeos pela internet (baseadas na 

etapa anterior),
d. Criação coletiva de parâmetros que relacionassem instrumentos 

musicais e vídeos colhidos da mídia local.

Partitura gráfica e textual

A partitura gráfica pode ser um catalisador para uma colaboração uma 
vez que possibilita a quem a interpreta participar de forma essencial na 
tomada de decisões relativas à performance musical final (Rebelo, 2010). 
Através dela, cria-se um espaço de interação mais direto entre intérprete 
e obra, redefinindo-se o papel da pessoa que cria e da pessoa que inter-
preta (Stranska, 2002). As músicas baseadas nessa forma de notação, são 
definidas pelas características descritas na partitura, mas também por 
aquilo que não está descrito e que será definido de acordo com os contex-
tos culturais de cada artista que as interpreta (Anderson, 2013).

Anderson (2013) define uma partitura gráfica pela conexão sintática 
de um símbolo a um som e pelo fato de que esse conjunto de símbolos 
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deve ser lido da mesma forma que a linguagem escrita ocidental. A autora 
apresenta também o conceito de “partituras texto” (também conhecidas 
como “eventos” ou “ações”, na definição do Grupo Fluxus28 ou “partitu-
ras verbais” segundo a Scratch Orchestra of London29) e as divide em dois 
grupos. Primeiramente, ela cita aquelas partituras que fornecem instru-
ções textuais a serem seguidas por cada artista com objetivo de realizar 
uma apresentação. Em segundo lugar, ela comenta sobre as partituras 
que ela denomina “alusivas” nas quais não se definem ações, mas que 
se consistem inteiramente de textos que servirão de inspiração para uma 
performance, sem demais instruções para sua execução. Finalmente, a 
autora menciona as partituras que combinam notação gráfica, textual e 
até mesmo notação musical tradicional (Anderson, 2013).

A forma de notação de Brain Washed, Brain Dead foi sofrendo mudan-
ças ao longo dos anos de desenvolvimento do projeto. Desde o princípio, 
escolheu-se conectar símbolos a texturas sonoras complementando-os 
com textos explicativos. Isso pode ser observado na partitura trabalhada 
nas versões de 2, 3 e 4 (figura 3).

As versões 5 e 6 foram modificadas com o objetivo de se encontrar 
formas mais claras de descrição destas texturas musicais. Foram acres-
centadas ainda imagens e símbolos que explicavam melhor o desenvolver 
da parte visual de forma a ajudar os músicos e as musicistas a se guiarem 
melhor ao longo da peça. Tais modificações foram baseadas nas dúvi-
das levantadas durante os ensaios das versões anteriores. A partitura da 
versão 5 pode ser observada na figura 4.

Como dito anteriormente, essa forma de notação, garante resultados 
musicais diversificados de acordo com o conjunto que o executa (Mockus, 
2008) e não se traduz em algo estável, mas como resultado de negociações 
entre intérpretes e os contextos sociais que constituem cada performance 

28 Movimento artístico idealizado por George Maciunas nos anos 1960 que se auto 
declarava “anti-arte” e teve influência significativa na quebra das fronteiras entre a 
música e as demais práticas artísticas

29 Grupo musical dedicado à experimentação sonora criado em 1969 por Cornelius 
Cardew, Michael Parsons e Howard Skempton.
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Figura 3. Trecho da partitura das versões 2, 3 e 4.

Figura 4. Trecho da partitura usada para a versão 5
da obra Brain Washed, Brain Dead.
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(Schuiling, 2019). Dessa forma, essa escrita foi adotada em Brain Washed, 
Brain Dead como ferramenta de colaboração que permitiria uma adap-
tação da mesma peça a identidade artística de cada grupo e ao contexto 
político e social de cada país.

O processo colaborativo influenciou também na vontade de realizar-se 
uma partitura exclusiva para documentar a versão 6. Além da vontade 
de se realizar uma performance dessa versão, essa partitura servirá como 
registro do trabalho em conjunto a Koole, Fragoso e Amorim, já que, 
essa foi a colaboração mais longa e mais importante dos anos de criação 
de Brain Washed, Brain Dead. Tal prática foi inspirada dos processos 
de criação do compositor Georges Aperghis,30 mais especificamente em 
sua Machinations (2000) para a qual o compositor escreveu a partitura 
somente após a apresentação da obra com o intuito de registrar os traços 
dessa colaboração (Pasquet, 2008). Esta escolha se baseia também no 
pensamento da compositora Terri Hron (2006) que, ao relatar um de seus 
projetos, menciona que seu objetivo ao escrever suas partituras era deixar 
como registro da peça, “uma receita, seus ingredientes e uma amostra do 
que foi já foi realizado”.

Impactos da participação de diferentes artistas no processo criativo 
da obra

Hron (2015) chama de ateliê os primeiros encontros com os músicos e 
musicistas de seus projetos. Para ela, é importante que nesse momento 
ela não traga muitas ideias preconcebidas para não inibir a criatividade 
do grupo com quem ela está trabalhando (Hron, 2015). Através da dinâ-
mica de colaboração interativa em Brain Washed, Brain Dead, buscou-se 
dar esse espaço à criatividade de todos e todas procurando entender como 
cada grupo (e sua combinação instrumental) poderiam afetar diretamente 
a identidade artística da obra.

Isso pode ser observado se compararmos as diferentes versões da obra 
abordada aqui. Embora seguisse uma estrutura musical semelhante, seu 

30 Compositor grego radicado na França (1945) conhecido internacionalmente por sua 
contribuição ao teatro musical experimental.
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resultado sonoro foi extremamente variável. Questões ligadas à instru-
mentação (como a quantidade de instrumentistas, a potência e a tessitura 
dos instrumentos utilizados ou a aplicação de pedais de efeitos sonoros) 
foram essenciais para essa diferenciação, definindo, por exemplo, a densi-
dade ou a presença de ruídos em cada versão.

Se compararmos as versões 4 e 6 de Brain Washed, Brain Dead, pode-
mos dar um exemplo preciso disso. Ambas as versões foram realizadas 
exatamente pelo mesmo grupo de pessoas. Porém na versão 4, o grupo 
contava com duas guitarras e um acordeom, enquanto a versão 6 tinha 
como instrumentação duas guitarras e uma flauta. Dois aspectos são 
importantes aqui para analisar a diferença entre essas duas versões.

Em primeiro lugar, o acordeom é um instrumento com muito mais 
intensidade sonora em relação à flauta. Em segundo lugar, a versão 6 foi 
elaborada a partir de gravações feitas individualmente por cada pessoa, 
e a flautista foi a primeira a gravar toda a peça. Por diferenças de volume 
próprias de cada instrumento, os dois guitarristas tiveram que se adequar 
em alguns momentos e encontrar gestos sonoros ou combinações de 
gestos com menos intensidade sonora. Devido a esses dois detalhes, na 
versão 6, é possível encontrar mais variação de dinâmica entre as texturas 
desenvolvidas ao longo da peça. Enquanto a versão 4 possui um caráter 
homogêneo frequentemente denso, com muita distorção, a última versão 
é mais variada em densidade e intensidade.

Embora diferentes, estas versões também possuem similaridades e acre-
ditamos que isso se dá pela personalidade artística do grupo que possui 
inclinação à improvisação livre e tende a preferir texturas ruidosas. Nesse 
sentido, podemos também comparar as duas versões nas quais a violinista 
colombiana Ana Maria Ruiz Valencia participa: a versão 2 e a versão 5. 
Aqui também é possível notar uma similaridade entre ambas as versões, 
mesmo que houvesse a presença de artistas diferentes (além de Valencia) 
em cada contexto. Em ambas as versões, são utilizadas técnicas idiomáti-
cas do violino, o que influenciou os demais músicos e musicistas e trouxe 
semelhanças entre essas duas versões.
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Outro exemplo do impacto da participação de diferentes artistas no 
processo criativo da obra são as sugestões que foram incorporadas nas 
versões posteriores. É exemplo disso o trecho final das versões 4, 5 e 6, no 
qual é solicitado ao intérprete que realize sons que remetem à “perda de 
sintonia” ou “falha de conexão”. Nas versões 1, 2 e 3, este era um trecho 
irrisório. Contudo, durante os ensaios da versão 3, foi decidido coletiva-
mente que o trecho ganharia destaque e se transformaria em uma longa 
textura. Esta mudança foi integrada às versões seguintes.

Segundo Hayden & Windsor (2007), embora uma má colaboração 
não signifique necessariamente um produto artístico ruim, o compar-
tilhamento de visões estéticas parece ser importante para uma cola-
boração bem-sucedida, uma vez que esse fato impediria conflitos nos 
métodos de trabalho e objetivos artísticos. Porém, é importante ressal-
tar que a prática colaborativa também exige da pessoa que cria estar 
disposta a renunciar a certos desejos pessoais. Embora possa ser difí-
cil em alguns momentos, esse exercício permite a essa pessoa explorar 
caminhos estéticos ou ferramentas técnicas os quais ela não experi-
mentaria se estivesse atuando dentro de sua zona de conforto. Sobre 
este assunto, John-Steiner, Weber & Minnis (1998) acreditam que para 
haver uma real colaboração, a abertura ao diálogo deve estar presente 
nos valores e objetivos da equipe para se atingir respeito mútuo e esfor-
ços conjuntos.

Este ponto foi visível no caso da participação de Hippolyte Vendra 
na versão 6, pois o cineasta e a compositora tinham opiniões contrárias 
a respeito da aplicação de efeitos digitais sobre as imagens. Através de 
um diálogo, houve um consenso a respeito do uso moderado de tais efei-
tos. Finalmente, além das questões estéticas, trabalhar diretamente com 
o cineasta impactou o fazer técnico da compositora. Diversas sugestões 
vindas dele a ajudaram, por exemplo, a ter um senso maior de organiza-
ção que é essencial em projetos que envolvem uma quantidade maior de 
arquivos digitais.
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Logísticas do trabalho colaborativo

A falta de enquadramento institucional e profissional, pode tornar inse-
guro o trabalho colaborativo em artes e demandar muito do pessoal, do 
emocional e até no financeiro de cada artista (John-Steiner, 2000). Além 
disso, essa forma de trabalhar somente pode funcionar quando todas as 
partes estiverem preparadas para isso: não se pode impor um modelo 
de trabalho colaborativo e é necessário adaptar-se para ir ao encontro 
das expectativas daqueles e daquelas com quem se colabora (Hayden 
& Windsor, 2007). Nas colaborações em criação musical é importante 
também considerar que um tempo de ensaio limitado demanda estraté-
gias de trabalho mais objetivas (Hron, 2015).

Isso pode ser exemplificado pelo processo de colaboração de Brain 
Washed, Brain Dead que foi realizado de maneira independente coorde-
nado exclusivamente por Montanari. Essa falta de enquadramento, fez 
com que ela assumisse tarefas para além da composição, como, por exem-
plo, lidar e gerir com diferentes demandas, expectativas, entusiasmos e 
experiências.

Embora o trabalho de colaboração tenha ocorrido de forma satisfa-
tória entre os envolvidos no processo de criação de Brain Washed, Brain 
Dead, o tempo disponível para o desenvolvimento de cada versão foi 
curto em relação à complexidade do trabalho. Esse fato implicou em uma 
adaptação por parte da compositora que adotou uma abordagem mais 
direcionada, optando, em alguns momentos, por decisões pessoais e não 
coletivas. O desenvolvimento prévio da estrutura musical e visual (descri-
tas pela partitura gráfica) foi uma das ferramentas utilizadas para isso.

No que diz respeito à parte técnica, em alguns contextos, foi de exclu-
siva responsabilidade de Montanari se assegurar que todo o equipa-
mento estava funcionando e, caso houvesse algum problema durante os 
ensaios, passagens de som ou durante as performances, cabia somente a 
ela resolvê-los.

A falta de uma boa estrutura de trabalho foi um desafio especialmente 
na versão 6 (versão em mídia fixa). Se por um lado não houve a neces-
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sidade de controlar uma agenda coletiva e as necessidades técnicas para 
ensaios e gravações, por outro lado, a falta de tempo em comum e equipa-
mento de qualidade, não permitiu uma estrutura adequada para se reali-
zar e gravar uma performance fluida e orgânica à distância. Isso acarretou 
um tempo extra de trabalho para realizar uma edição capaz de simular 
uma organicidade de uma performance. Foi preciso ainda adequar certas 
propostas musicais trazidas na partitura gráfica, pois essas foram inter-
pretadas de forma substancialmente diferente por cada pessoa. Dispondo, 
em alguns momentos, de três materiais musicais incompatíveis, Monta-
nari precisou repensar a estrutura de determinado trecho adequando-se 
às propostas gravadas pelos intérpretes. Esse processo seria obrigato-
riamente diferente se as decisões sobre o material sonoro tivessem sido 
realizadas em grupo, caso essa versão tivesse sido realizada de maneira 
presencial.

Baseadas nestes exemplos, consideramos necessário avaliar o enqua-
dramento institucional e profissional para se adotar uma metodologia 
colaborativa adequada e, se necessário, delimitar as possibilidades estéti-
cas da obra a ser composta de forma coletiva. Para nós, essa é uma reali-
dade comparável à necessidade de conhecer previamente as possibilidades 
e limitações de um instrumento (ou de um conjunto de instrumentos) para 
a composição de uma obra instrumental.

Considerações finais

Brain Washed, Brain Dead foi uma obra interdisciplinar que se desen-
volveu ao longo de quatro anos, se adaptando a diferentes contextos 
políticos e sociais e agregando a identidade artística de cada coletivo de 
instrumentistas que a interpretou. A peça teve, até agora, seis versões dife-
rentes, sendo que uma delas existirá inicialmente em um formato audiovi-
sual fixo, mas que também poderá ser representada em uma performance. 
Mesmo que tenha sido criada e coordenada por Thais Montanari, cada 
profissional que participou deste processo – Ana Maria Ruiz Valencia, 
Ángela Marciales Daza, Hippolyte Vendra, Jesse Plessis, Justin Massey, 
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Kari Villalba, Lorenzo Gomez, Matthias Koole, Nathalia Fragoso, Pedro 
Amorim Filho, Ryan Kelly, Tiago Bortoletto Vaz, Valentina Spina – teve 
um papel ativo e essencial na elaboração final desta obra. Isso foi possível 
graças à prática de encontros prévios aos ensaios nos quais se discutiam 
o tema da peça (a manipulação da opinião pública pelos meios de comu-
nicação de massa) e o uso de uma partitura gráfica-textual que permitia 
que escolhas referentes ao material sonoro da obra pudessem ser feitas 
em conjunto.

O fato de todas as versões da peça serem construídas usando uma 
mesma estrutura base permite demonstrar como a colaboração intera-
tiva pode condicionar uma obra ao grupo que a interpreta. Brain Washed, 
Brain Dead, também serve como exemplo para a necessidade de se adap-
tar uma metodologia colaborativa idealizada em contextos nos quais não 
seja possível contar com uma estrutura técnica e financeira adequada, e 
nos quais estejam envolvidas pessoas que não tenham familiaridade com 
processos colaborativos.

Na nossa opinião, a pesquisa em criação colaborativa é de extrema 
importância para auxiliar profissionais que estejam interessados em 
realizar trabalhos deste tipo. A prática teórica sobre esse assunto pode 
ajudar na identificação de temas importantes para o fazer colaborativo 
e isso pode ser feito através da análise comparativa de situações, parti-
cipantes, objetivos e recursos pessoais e disciplinares complementares 
(John-Steiner, Weber & Minnis, 1998). Devido aos diferentes contextos 
de colaboração, à participação de diferentes profissionais e aos diversos 
resultados da peça Brain Washed, Brain Dead, esperamos que a mesma 
possa trazer boas reflexões ao ramo da pesquisa em criação e colabora-
ção artísticas.
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Rastros de um processo colaborativo 
entre compositor e performer/intérprete 
na criação da ópera experimental 
Helena e seu ventríloquo

Doriana Mendes, Daniel Quaranta1

RESUMO: O presente texto tem o intuito de pensar e analisar o processo de colaboração 
entre Doriana Mendes e Daniel Quaranta na criação da ópera experimental Helena e seu 
ventríloquo (2019). A ópera eletroacústica consta de uma introdução e sete atos, com 
vídeo e som projetado em um sistema multicanal octofônico. A duração da obra é de 60 
minutos. A música e o roteiro foram escritos por Daniel Quaranta. Toda a dramaturgia, 
a cena ao vivo e no estúdio, conjuntamente com a produção visual do vídeo, foram 
realizadas pelo duo com a colaboração de Aurélio Oliosi na câmera e Ricardo Vieira na 
edição do vídeo e masterização do produto final. Neste artigo, apresentamos um relato 
da experiência de criação em colaboração. Isso implica em aceitar a coautoria desta obra 
(Mendes-Quaranta), dado que, da maneira como foi realizada, só se pôde chegar ao fim, 
pelo fato de trabalhar com um método de parceria construtiva, no qual nenhuma das par-
tes foi independente da outra. Essa “trama rizomática” (diálogo, ensaio, discussão, tes-
tes, falhas, acertos, reflexão etc.), foi o que possibilitou essa horizontalidade no processo 
criativo de natureza transdisciplinar. A dupla de criadores percebeu em tal processo, que 
o funcionamento prático para a construção da obra como tal se alicerçou nos saberes e 
habilidades específicas de ambos, o que propiciou a expansão dos limites estabelecidos 
tradicionalmente na interface compositor-intérprete.

PALAVRAS-CHAVE: Colaboração compositor/intérprete. Ópera experimental. Música ele-
troacústica. Composição musical. Voz.

ABSTRACT: This text aims to think and analyze the collaborative process between Doriana 
Mendes and Daniel Quaranta in the creation of the experimental electroacoustic opera 
Helena and her Ventriloquist (2019). The opera consists of an introduction and seven 
acts, with video and sound projected through a multichannel octophonic system. The du-
ration of the work is 60 minutes. The music and script were written by Daniel Quaranta. 
The dramaturgy, including the live scenes and the ones recorded in the studio plus the 
visual production of the video, were made by the duo with the collaboration of Aurélio 

1 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (unirio).
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Oliosi on camera and Ricardo Vieira in the video editing and mastering of the final prod-
uct. In this article, we present an account of the collaborative creative experience. This 
implies accepting the co-authorship of this work (Mendes-Quaranta), through a method 
of “constructive partnership” in which neither part was independent of another. This 
“rizhomatic plot” (dialogue, rehearsal, discussion, tests, failures, hits, reflection etc.) en-
abled the creative horizontality of a transdisciplinary process. The creative collaborators 
noticed that in order to establish the practical construction of the aesthetic object it was 
necessary to join the knowledge and specific skills of both which amplified the traditional 
creative boundaries of the composer-interpreter interface.

KEY-WORDS: Composer/performer collaboration. Experimental opera. Electroacoustic 
music. Musical composition. Voice.

Introdução

Paradoxo da voz. Ela constitui um acontecimento do mundo sonoro, do mesmo 
modo que todo movimento corporal o é do mundo visual e táctil. Entretanto, ela 
escapa, de algum modo, da plena captação sensorial: no mundo da matéria, apre-
senta uma espécie de misteriosa incongruência. Por isso, ela informa sobre a pes-
soa, por meio do corpo que a produziu [...]. A enunciação da palavra ganha em si 
mesma valor de ato simbólico: graças à voz ela é exibição e dom, agressão, conquis-
ta e esperança de consumação do outro; interioridade manifesta, livre da necessi-
dade de invadir fisicamente o objeto de seu desejo; o som vocalizado vai de interior 
a interior e liga, sem outra mediação, duas existências (Zumthor, 1997, p. 14-15.)

A parceria entre compositor e intérprete na música eletroacústica e mista 
é algo que, de certa forma, sempre ocorreu, desde meados do século xx, 
com o surgimento, na Europa, dos grandes estúdios e das possibilidades 
tecnológicas de registro de materiais, vocais ou instrumentais. A musicó-
loga holandesa Hannah Bosma (1996) aponta, por exemplo, a coautoria 
de Cathy Berberian nos materiais improvisados em estúdio para a compo-
sição de duas obras de Luciano Berio: Thema: Ommagio a Joyce (1958) 
e Visage (1961). Obviamente, em ambas obras de natureza acusmática, 
Berio manipulou e tratou o material vocal registrado, fragmentando-o, 
cortando-o e recombinando-o em inúmeros procedimentos composicio-
nais eletroacústicos. No entanto, o que discute Bosma é que Berio não 
considera a criação articulada pela intérprete – Berberian – ao improvi-
sar no estúdio, sugerindo que “o texto falado é uma extensão neutra do 
texto escrito” (Bosma, 1996, p. 2 apud Mendes, 2010, p. 33). O não reco-
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nhecimento dessa coautoria é objeto de discussão levantado por Bosma, 
pois acredita que “autoria é uma questão vital ligada à permanência dos 
textos, pois por esta permanência, possibilita que este texto seja estu-
dado por diferentes pessoas em diferentes tempos e lugares” (Mendes, 
2010, p. 31). A maneira como o intérprete lê um texto ou improvisa sobre 
frases escritas revela-se um “ato criativo” pois “muitos elementos estão 
inseridos: timbres, entonações, ritmos, pausas, qualidades de respiração 
(ofegante, ou com a voz plena de ar, por exemplo) os quais dizem respeito 
à musicalidade de uma linguagem”(Mendes, 2010, p. 34). Também sons 
não-verbais como suspiros, choros, gemidos, risadas, rosnados e formas 
de gaguejar são um repertório de gestos vocais que contribuem para o 
material sonoro da obra, como o fez Berberian em Visage (1961).

A questão abarca a legitimação do que Bosma (1996) denomina como 
authoritative sound texts, textos sonoros autorais, assim traduzidos e 
abordados por Mendes (2010, p. 30-38) no tópico sobre autoralidade. E, 
de acordo com essa reflexão, o questionamento sobre coautoria envolve 
a formulação de perguntas tais como: 

A criação está restrita ao compositor da obra ou remete-se também ao intér-
prete? Cada interpretação da obra revela uma nova singularidade da mesma ou 
do próprio intérprete? A intencionalidade do compositor contida na obra foi 
alcançada pela performance, ou abriram-se novas possibilidades comunicativas 
propostas pelo intérprete? E o que dizer de um estágio ainda anterior que abar-
caria a comunicação compositor/intérprete? (Mendes, 2010, p. 31)

Então, a partir dessas breves considerações percebemos o quanto é 
controverso e múltiplo o trabalho de co-criação de uma obra que envolve 
a parceria entre compositor e intérprete. Ao receber instruções no estúdio 
pelo compositor, o intérprete conecta a compreensão da intencionalidade 
do compositor à sua própria, visando o contexto e a expressividade que 
constituirá a obra. Mendes (2012) relata seu histórico sobre o assunto no 
capítulo Coautoria e performance na música eletrovocal: algumas expe-
riências2 a partir do processo de concepção, execução e performance de 

2 Disponível em: https://www.letraevoz.com.br/produtos/entre-gritos-e-sussurros-os-
sortilegios-da-voz-cantada/ Acesso em: 29 ago. 2020.
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três obras contemporâneas para voz e cena: Concreto armado (2001) de 
Neder Nassaro, Sobre um conto de Borges (2002) de Daniel Quaranta e 
Contra nós (2007) de Bryan Holmes. 

No processo de coautoria das três obras constata-se o grau de comu-
nicação e compartilhamento de ideias entre compositor e intérprete em 
vários níveis, a saber: das decisões sobre como realizar a notação da 
partitura para que a grafia seja clara e precisa; ajustes de cronômetro em 
relação às “deixas” do suporte eletroacústico (tape); que gestos utilizar 
quando assinalados ou não na partitura, assim como a concepção e dire-
ção coreográfica-teatral; como adequar a voz ao equipamento de micro-
fonação; ajustes de tempo entre tape e emissão vocal; escolha de figurinos 
e visagismo; discussão sobre a inclusão de objetos cenográficos e opções 
de iluminação cênica.

Colaborações Mendes-Quaranta

As colaborações entre Doriana Mendes e Daniel Quaranta datam desde o 
ano 1999 quando realizaram as gravações do que seria a obra Sobre um 
conto de Borges, composta para a soprano Doriana Mendes e baseada 
no conto O jardim das veredas que se bifurcam, de Jorge Luis Borges.3 
Participaram em diferentes concertos e turnês com essa obra, até que em 
2016 voltaram a colaborar na obra multicanal octofônica Depois do 
desejo, baseada na nouvelle Bertebly, the Scrivener, de Herman Melville. 
Em 2018, começaram a colaborar em uma ópera experimental chamada 
O existidor, baseada em diferentes escritos do escritor argentino, Mace-
donio Fernández. Chegaram a terminar o roteiro, mas, devido às compli-
cações da montagem e à dificuldade de conseguir um elenco que pudesse 
embarcar nessa aposta, não conseguiram avançar, até que, finalmente, no 
ano de 2019, o projeto de ópera se concretizou, agora com um roteiro e 
música original de Daniel Quaranta, e o trabalho integral de concepção 
da obra e o desenvolvimento as ideias e da mise-en-scène concentrados 
pela dupla. 

3 Borges, Jorge Luis. Ficciones. Buenos Aires: Sur, 1944.
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Entre maio e junho de 2019, Daniel Quaranta, foi convidado a reali-
zar uma residência artística na cidade de Ohein, Bélgica, nos estúdios 
Métamorphoses d’Orphée que pertencem ao Centro Musiques & Recher-
ches. O projeto inicial era compor uma obra eletroacústica multicanal 
aproveitando os equipamentos do estúdio para o processo de espaciali-
zação e as condições de trabalho que constavam de uma disponibilidade 
de 24 horas por dia, 7 dias da semana durante o período de residência. 
Nessa imersão o projeto foi se transformando dia após dia. A escritura 
dessa obra veio resgatar uma ideia incipiente de um antigo roteiro de 
Daniel Quaranta baseado no chamado “teatro de objetos”. No caso da 
obra a ser composta, se tratava de um “teatro musical de objetos”. Esse 
conceito, refere-se a uma forma de teatro em cujo centro não está necessa-
riamente a figura humana ou o ator, o fantoche ou qualquer outra repre-
sentação, mas os objetos, em seu sentido mais amplo. A dramaturgia, 
desta forma, favorece a manipulação de objetos – não necessariamente 
centrados na representação do humano – em detrimento do verbal, da 
linearidade narrativa etc. É um teatro com predomínio do visual, mais 
relacionado com as artes plásticas do que com outras formas tradicio-
nais do teatro e, por conseguinte, da ópera. O ator, quando existe, se 
integra ao espaço, às vezes por meio de elementos cenográficos – objetos 
– ou figurinos, e não necessariamente interpreta um personagem. O ser 
humano pode ser transformado em objeto ou ser apenas uma presença 
cênica ao lado de objetos que adquirem existência própria pela dignidade 
artística que lhes é concedida. Assim, poucos dias depois de começar a 
compor a obra para a qual foi realizada a encomenda, Daniel Quaranta 
e Doriana Mendes entraram em contato e conversaram sobre a proposta 
e a ideia do roteiro, nesse momento, incipiente. Concordaram em traba-
lhar juntos novamente. Agora, sendo ela a única personagem em cena e 
a única no vídeo, contracenando com objetos que manipularia no decor-
rer da obra. 

O texto utilizado para o roteiro da ópera foi extraído de um poemá-
rio – ainda inédito – que leva como título Home-Sick, Home. Esses textos 
foram escritos por Daniel Quaranta. O processo composicional da obra 
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se adequou ao texto, tentando, de maneira geral, respeitar uma ideia de 
movimentos curtos (entre 4 e 8 minutos) com diferentes características 
“afetivas” o que depois facilitou pensar e agir no palco e no vídeo. Cria-
ram assim, situações de encontros e desencontros entre as personagens 
permitindo uma polifonia sonoro-visual. Toda a dramaturgia e o movi-
mento de palco, que normalmente, estaria enunciado na didascália, foi 
construído no processo de interação entre compositor/intérprete.

Pode-se dizer que a obra Helena e seu ventríloquo tende a uma certa 
inversão da proposta do Teatro de Objetos, já que a Helena humana é 
“objetivizada” pela Helena projetada no vídeo. Doriana Mendes prota-
gonizou as duas Helenas (ao vivo e no vídeo) e realizou toda a dramatur-
gia na manipulação dos objetos que formam parte da trama.

Teatro musical – ópera experimental

No verbete sobre Music Theatre, do New Grove Dictionary, o teatro 
musical é definido como:

Um termo frequentemente usado para caracterizar um tipo de ópera e produção 
de ópera em que o espetáculo e o impacto dramático são enfatizados acima de 
fatores puramente musicais. Foi usado pela primeira vez especificamente na dé-
cada de 1960 para descrever as obras musical-dramáticas em pequena escala de 
compositores das gerações do pós-guerra que proliferaram na Europa Ocidental 
e na América do Norte durante essa década (Clemente, 2001, p. 534).

Mas, previamente à ópera experimental e ao teatro musical em si, a 
ópera tradicional, apesar de todo seu entremeado convencional, sempre 
se apresentou como um terreno fértil para a experimentação. Contex-
tualizando esse terreno sob um pequeno percurso histórico, as obras de 
Arnold Schönberg, como o monodrama para soprano e orquestra Erwar-
tung (1909) ou Die glückliche Hand (1913), trazem novidades para a 
cena da ópera, não só na linguagem composicional, mas, também, nas 
temáticas abordadas, assim como, a montagem etc. Obras como Lulu 
(1935) de Alban Berg e, posteriormente, obras como as de Hans Werner 
Henze com toda a sua história engajada politicamente e as obras de 
Boris Blacher, assim, como as obras de de Harry Partchy (Dilusion of the 
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Fury, King Oedipus ou The Bewitched). No campo da música concreta 
mencionamos a estreia da primeira ópera do compositor Pierre Henry, 
L’Orphée, e as óperas de Annette Van de Gorne (Yawar Fiesta, entre 
outras).

As vanguardas históricas exploraram de diferentes formas o campo 
expandido e experimental da música e da cena e a música aliada à narra-
tiva dramática, desde o futurismo com a “arte do ruído” à “poesia 
sonora”. O dadaísmo e seus poemas fonéticos de Hugo Ball e a Ursonate 
de Kurt Schwitters, o teatro musical de Stravinsky (The Nightingale, 
(1914), até The Rake’s Progress (1951), Mavra (1922) e Oedipus Rex 
(1927)). Assim como obras que demarcam uma fronteira como L’histoire 
du soldat (1918) ou Pulcinella (1920). 

O impacto das inovações tecnológicas permitiu abrir uma nova etapa 
para a linguagem da ópera estabelecendo conexões com outras artes como 
o cinema, o vídeo, as artes eletrônicas. Este período, finalmente, poderia 
ser caracterizado pela prevalência de processos intermediais/multimídias 
de criação. Possivelmente seja, nesse sentido, que a obra Helena e seu 
ventríloquo se engaje, notadamente, ao apelar a uma visualidade que se 
completa na projeção sonora e visual, compondo, desta forma, um tripé 
de iconicidades entre voz-cena, voz-áudio-música e visualidade fílmica. 
O teatro musical se transformou em um termo guarda-chuva (Clemente, 
1992) que acolhe obras que vão desde óperas de câmara, exigindo técni-
cas vocais tradicionais e um alto grau de virtuosismo na performance, 
até peças como Herbstmusik de Stockhausen (1974) e Musik im Bauch 
(1975), e muitas obras de Schnebel e Kagel em que as estruturas musicais 
abertas permitem uma liberdade no processo das performances vocais. 
As obras de Kagel, como por exemplo Match (1964), podem ser consi-
deradas como teatro musical apesar de que, originalmente, terem sido 
como obras musicais convencionais (Clemente, 1992).

Desta forma, a denominação genérica da obra pode apresentar certas 
contradições e, por tal razão, decidimos denominá-la “Ópera Eletroacús-
tica” (figura 1).
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Filmagem e cenografia

A filmagem foi realizada numa única tarde no Rio de Janeiro, em agosto 
de 2019, com a assistência e iluminação de Aurelio Oliosi, nos estúdios da 
atriz Denise Milfont, no bairro da Glória, que gentilmente cedeu o local. 
A cenografia foi pensada a partir do que o espaço oferecia por si sendo 
um espaço projetado para teatro, música e performances basicamente 
composto por uma paisagem escura e metálica ao combinar materiais 
como concreto, ferro, pedra e vidro. Daniel, Aurelio e Doriana fizeram 
uma visita prévia, dias antes, à locação para escolher os espaços nos 
quatro andares da casa, observar os objetos já existentes que, porven-

Figura 1. Cartaz da ópera eletroacústica Helena y su Ventrílocuo, com o título em 
espanhol para a estreia na Cidade do México em 20 de setembro de 2019.
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tura, pudessem ser aproveitados nas cenas do storyboard esboçado por 
Daniel e Doriana. O uso de uma longa escada ligando o segundo andar ao 
quarto serviu de inspiração para uma das sequências, assim como também 
um vão do espaço que estava reservado para a colocação de um elevador 
(não-instalado), entre molduras de ferro e vidro. Aurelio considerou as 
entradas de luz natural e o trio dimensionou o planejamento da ordem 
de filmagem das sequências e também da captação de áudio. A realização 
da filmagem foi feita em parceria com Aurelio Oliosi e Ricardo Vieira. O 
registro feito com duas câmeras em formato 4k.

A narrativa visual tentou retratar dois tipos de espaço que estavam 
presentes no roteiro e no som: o interior e o exterior. Os ambientes esco-
lhidos para representar esse espaço interior não poderiam ser mais apro-
priados. Foram utilizados poucos adereços como material cenográfico, 
todos selecionados para que pudessem representar iconicamente aquela 
ambiência psicológica que a obra deflagra. Alguns deles: um manequim, 
um livro de capa de couro e papel-de-seda (um objeto atávico), papéis, 
tintas, fitas adesivas, o mecanismo de uma caixa de música (com a qual 
foi composta o quinto movimento), uma máquina de escrever e algumas 
lentes que possibilitaram deformar a captura das imagens. 

A montagem do vídeo descartou a linearidade e tampouco teve o 
intuito de criar uma estrutura tradicionalmente “monofônica”. Optou-
-se por um trabalho visual onde a polifonia é a característica principal da 
textura visual. Os avanços e retrocessos das imagens promovem a ideia 
de um tempo que não é o do cotidiano, senão o qual representa o tempo 
da linguagem interior. Isto é, aquele que não tem uma coerência narra-
tiva de contar uma história de começo ao fim, mas que sobrepõe ritorne-
los e três ou mais superposições em forma de camadas ou em forma de 
divisão da tela.

Existe uma divisão entre a representação do interior e do exterior. 
Imagens de multidão ou mar com ressaca – filmados em exteriores – 
superpostas às imagens que representam o interior da personagem esta-
belecem, assim, um contraponto que passa por momentos nos quais o 
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ritmo apresenta consonâncias e até fortes dissonâncias imagéticas entre 
ambos os mundos. Comprovamos na montagem que as imagens contra-
ditórias criavam uma certa iconoclastia que se apresentava eficaz para 
a narrativa da obra a partir da criação de novas relações que potencia-
lizavam as contradições, apontando distintas direções possíveis para o 
espectador.

O único momento onde as imagens se apresentam com certa lineari-
dade é no último ato representado, quase inteiramente, com imagens de 
uma praia vazia num dia de tormenta e mar agitado. Esse momento final 
é o único em que as sonoridades do mar e dos pássaros se sobrepõem 
com o da música. Nesse sentido a filmagem obedece, de alguma forma, a 
essa herança do teatro de objetos, ou seja, apontando para essa tradição 

Figura 2. Manipulação de objetos que retornam e criam um 
contraponto narrativo com as ações no palco.

Figura 3. Nesta cena, o manequim (objeto) e Helena (vídeo) manipu-
lando e sendo manipulada, enquanto na cena, a Helena “real” 

representa o objeto e constrói a fisicalidade do mesmo.



rastros de um processo colaborativo entre compositor e performer/intérprete 

›revista brasileira de música‹, v. 33, n. 2, jul.–dez. 2020 · ppgm-ufrj

895

– quase num ambiente surrealista e dadaísta que remete a alguns artis-
tas dos anos 1920: Man Ray, Henri Chomette, Hans Richter e Walter 
Ruttmann em sua fascinação por transferir a poética do objeto surrea-
lista para a imagem em movimento. A relação visual que apresentamos 
no filme – salvaguardando as distâncias – lembra a Fernand Léger, para 
quem o objeto industrial deveria ser o centro de representação e assim 
filmou o Ballet mécanique (1924), em que a dança envolvia todas as 
formas: objetos, engrenagens, figuras abstratas ou corpos. Em Helena 
e seu ventríloquo, por representar uma relação do subconsciente e sua 
atemporalidade, esses elementos estão imperativamente presentes e são, 
de fato, uma referência.

Argumento

Helena e seu ventríloquo é uma peça que se caracteriza por utilizar meios 
como o teatro musical, o canto, a poesia e a vídeo-arte em prol de uma 
narrativa operística contemporânea-experimental que conta a história 
de uma mulher e seu mundo interior. A personagem Helena interpretada 
por Doriana Mendes, interage durante todo o espetáculo com seu alter 
ego no vídeo, criando uma situação dialógica através da fala, do canto e 
de sequências de ações performativas. Os movimentos e as sonoridades 
envolventes criam uma situação mimética em contraponto, o que contri-
bui para a construção de sentidos.

Esses corpos complexos configuram o nó argumentativo da obra, 
partindo de uma situação de intimidade e diálogo consigo até o ponto 
onde a personagem encontra alguma saída possível às suas questões. Os 
diálogos entre ambas são configurados entre as formas disruptivas do 
pensamento (do inconsciente) e certa linearidade da fala de uma mulher 
em interlocução permanente com o mundo que a rodeia. A obra tende 
a uma introspecção da personagem e nesse fluxo do pensamento abre 
espaço para a exploração sonora.

Helena e seu ventríloquo não intencionalmente volta a trazer uma 
temática, quase estrutural dessas situações existenciais da vida, apre-
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sentando, entretanto, uma linguagem notadamente mais leve. Essas 
temáticas já foram exploradas em obras diferentes ao longo do século 
xx.4 Helena e seu ventríloquo é uma experiência de linguagem já que o 
compositor experimenta uma série de meios expressivos para compor 
a narrativa. Para “contar” esta história o compositor e a intérprete se 
apropriam de diferentes meios de expressão que não lhes são alheios 
para estabelecer um processo comunicativo com o público. Compositor 
e intérprete acreditam que as contribuições fundamentais estão sendo 
proporcionadas pela própria experiência frente à obra de arte. O que 
realmente conta esta história não é só a voz ou a fala, mas o total do jogo 
dos objetos visuais, os planos e as sequências no filme, as ações perfor-
madas por Doriana no palco, a diversidade sonora da voz gravada, da 
voz ao vivo, do que se fala e se entende versus o que se fala e não seja 
necessariamente para se entender, o que a personagem canta, as intera-
ções entre imagem e o palco, o tratamento espacial do som, o tratamento 
espacial desse corpo no palco, a temporalidade múltipla: sincronicidade 
e assincronicidade entre o filme e o palco. 

Para compreender a obra é necessário observar a diversidade dos aspec-
tos envolvidos no processo de construção-significação da mesma e não 
apenas o processo formal e estrutural. Consideramos que se faz necessário 
avaliar o horizonte para o qual ela aponta e encontrar um olhar herme-
nêutico dessa “totalidade” conformada pelo diálogo de aspectos bastante 
diversos. Desde sempre esteve no nosso objetivo pensar essa diversidade 
a partir de um universo intermedial. A obra configura-se como fruto de 
uma cadeia multimídia de ações coordenadas. Lembramos na figura 4, 
abaixo, o esquema de Dick Higgins (1976) sobre a abrangência das obras 
intermidiais.

4 Em Erwartung (1909), por exemplo, já que a obra poderia ser entendida como um 
cenário de pesadelo onde a realidade existe somente na mente da mulher num nível 
puramente psicológico ou na outra ópera de Schönberg, Die glückliche Hand (1913) 
que cria uma trama (e um cenário avançado para a época) no qual o personagem se 
debate com o ciclo inexorável da sua existência e repetições, lutando com um mons-
tro imaginário nas suas costas.
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artística e/ou meio de expressão, tornam-se realidade cênica concreta ao 
encontrar um intérprete que traz em sua performance ferramentas e quali-
dades necessárias para criar o diálogo entre essas diversas linguagens. A 
estética da dança, forte componente da expressão corpóreo-vocálica de 
Mendes norteou, de forma estrutural, a composição dramática das cenas. 
Segundo o diagrama de Higgins acima, Helena e seu ventríloquo dialoga 
entre a dança-teatro, a poesia sonora, os objetos-poema, os objetos musi-
cais, a arte performática e a ação musical, confirmando as diversidades de 
modalidades expressivas envolvidas na obra.

Mendes (2010, p. 147) também propõe um esquema chamado Versa-
tilidade do Intérprete Contemporâneo onde organiza as diversas ações 
necessárias para que um intérprete estabeleça a conexão entre linguagens 
face à criação de uma nova obra cênica a ser estreada. Conclui que as 
linguagens envolvidas representam a complexidade da obra e o domínio 
destas se referem à versatilidade do intérprete. Em diálogo direto está a 
singularidade da obra com suas características específicas e a singulari-

Figura 4. Esquema de Dick Higgins para definir a intermidialidade.
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dade do intérprete com suas capacidades técnico-expressivas. Sob o ponto 
de vista de Mendes (2010) o resultado do diálogo entre todos esses domí-
nios converge para a singularidade da performance.

Ideias e referências para a construção colaborativa da cena

É importante mencionar que o fato de ser uma ópera solística não significa 
que iremos assistir a uma performance de uma “diva” tradicional. Mendes 
e Quaranta acreditam na atuação de uma atriz-bailarina-cantora mais 
próxima aos atores de teatro contemporâneo. Ocorre em diversas monta-
gens teatrais de elenco numeroso uma prática em que um único personagem 
possa ser vivido por vários atores o que acaba por instaurar uma proposta 
cênica5; ou também que todos os atores possam compor a cena trazendo 
objetos ou blocos neutros que ajudem a instalar determinada situação 
cênica. Quando o encenador opta por esta linha de direção o público tem 
a oportunidade de vivenciar o mesmo personagem por diferentes corpos e 
personalidades dos diferentes atores experienciando múltiplas facetas do 
personagem em questão. Dessa linha de pensamento e concepção de cena, 
veio a ideia, proposta por Mendes a Quaranta, de montar todo o cená-
rio colocando – ela mesma – todos os objetos em cena. Entretanto, antes 

5 Os diretores Amir Haddad e Aderbal Freire-Filho, atuantes na cena carioca desde 
os anos 1980, são dois exemplos de adoção desse tipo de proposta estética em al-
gumas de suas montagens como O mambembe (Arthur Azevedo) e A mulher cario-
ca aos 22 anos: “No final da década de 1980, Aderbal retoma um antigo projeto 
de constituir uma companhia de teatro e se estabelece no Teatro Glaucio Gill, de-
sativado e destruído. Em menos de um ano, o Centro de Construção e Demolição 
do Espetáculo reabre o espaço e estreia, em 1990, A mulher carioca aos 22 anos, 
um dos seus espetáculos mais elaborados. Utilizando-se de um romance na íntegra, 
mescla os gêneros dramático e épico em uma linguagem inovadora: oito atores se 
revezam em mais de trinta personagens, cada personagem assumindo os trechos 
narrativos referentes a si mesmo e ditos enquanto atua, de maneira a, de um lado, 
pessoalizar o narrador e, de outro, pluralizá-lo. O êxito desse espetáculo lhe vale o 
Prêmio Shell do ano, e pode ser considerado um dos fatores de estímulo à série de 
espetáculos que, na década de 1990, investigam o gênero épico.” Disponível em: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa18028/aderbal-freire-filho. Acesso: 29 
jan. 2021.
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dessa montagem, Mendes concebeu uma entrada inusitada da performer 
em cena: uma corrida em círculo contínua, de ritmo constante e quase ao 
extremo da exaustão já com o suporte eletroacústico e as vozes de Helena 
ecoando no espaço a ser preparado para a realização cênica. Reflexo de 
memória de Doriana, a corrida surgiu da lembrança do filme de uma coreo-
grafia de Paul Taylor (1930-2018): Esplanade (1975).6 A inspiração numa 
obra tão solar do coreógrafo norte-americano propiciou a conexão, aos 
poucos, da performer ao personagem, funcionando como uma ação condu-
tiva de “encarnar” o personagem e, ao mesmo tempo, revelar aos olhos do 
público a segmentação entre intérprete e personagem. Assim, após a corrida 
de 8’27”, ao término da montagem de todos os objetos, como a mesa, a 
cadeira, a caixa de música, as luminárias e o caderno, por fim, Doriana 
calça os sapatos de Helena e assume a personagem como tal.

Outras referências derivadas do teatro-dança, vêm das coreógrafas 
Susanne Linke e Pina Bausch. A dança solística de Linke (1944–) com 
inter-relação e manipulação de objetos de sempre foi uma inspiração para 
Mendes (2010, p. 109), cuja fonte provém da herança da dança expres-
sionista alemã e coreógrafas intérpretes do século xx como Mary Wigman 
(1886-1973) e Martha Graham (1894-1991).

6 Para ver um dos trechos onde aparece a(s) corrida(s) em Esplanade de Paul Taylor, 
acessar: https://www.youtube.com/watch?v=H-B2J7YyiOk. Acesso: 10 set. 2020.

Figura 5. Entre a imagem e a personagem ao vivo temos um contraponto sonoro e 
imagético de cinco camadas superpostas.
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A inspiração para a cena do quinto ato onde Helena manipula uma 
caixa de música surgiu também da lembrança de uma coreografia de Pina 
Bausch: On the mountain a cry was heard (1984). Nesta obra, o palco 
está coberto de terra e, em certo momento, um a um, em fila, numa das 
sequências clássicas típicas da coreógrafa alemã, o elenco executa uma 
espécie de medição dos próprios corpos no chão. Então Mendes sugeriu a 
Quaranta que a personagem demarcasse os limites de seu corpo no chão 
usando a caixa de música como uma ferramenta de medição. A sequên-
cia resultou numa atuação polifônica da intérprete, com a junção da 
medição do corpo, a manipulação da caixa de música e a canção entoada 
pela voz de Helena em escuta dos sons do suporte eletroacústico. Uma 
reverberação, acontecendo ao vivo, da estrutura de sobreposições e poli-
fonia que mencionamos anteriormente sobre a construção das imagens 
do vídeo.

O trabalho de colaboração na construção do universo vocal

Grande parte do trabalho de gravação7 foi dividido em duas partes. Uma 
primeira cujo foco foi reproduzir fielmente os sketches manuscritos, a 
leitura dos poemas, e o que chamamos de “blocos harmônicos”. Estes 
últimos foram gravados e montados em uma estrutura-conglomerado de 
entre 5 até 15 alturas diferentes. Esses materiais conformaram a maté-
ria prima para a criação de processos harmônicos complexos posterior-
mente processados, às vezes, até o não-reconhecimento como fruto de 
vocalizações humanas. Por outro lado, um segundo conjunto de mate-
riais foi gravado partindo de improvisações e da interação em tempo real 
no ambiente do estúdio, numa dinâmica de “estímulo-resposta” entre 
compositor-intérprete, um jogo que já tinha sido utilizado em obras ante-
riores. Eles contaram então com uma quantidade considerável de mate-
riais que serviram de base para criar toda a estrutura sonora da parte 
eletrônica.

7 O estúdio utilizado para as gravações foi o Estúdio Radamés Gnattali (erg) localiza-
do no Instituto Villa-Lobos da unirio, onde Mendes e Quaranta atuam como pro-
fessores da Graduação e Pós-Graduação (ppgm-unirio).
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Além de ópera eletroacústica Helena e seu ventríloquo se insere no 
terreno da música eletrovocal, conceito que se refere à “amplificação 
do material vocal e suas transformações em processo” (Mendes, 2018, 
p. 57). O termo foi utilizado por Hannah Bosma em seu texto Autor-
ship and Female Voices in Electrovocal Music (1996). O uso de tecno-
logia para amplificar a voz humana acrescenta inúmeras possibilidades 
sonoras advindas do aparelho fonador humano entendido como: a 
fonte laríngea, a energia aérea vinda dos pulmões e os ressonadores que 
compreendem as estruturas do trato vocal e parte dos ossos da face. 
Isto não significa, necessariamente, o uso de técnicas estendidas como, 
por exemplo, a produção de multifônicos, mas o acesso às sonoridades 
vindas de sons infra-glóticos,8 glóticos ou supra-glóticos, e a combina-
ção entre eles. E, além disso, a combinação das mais diversas expressões 
do repertório vocal humano como o choro, o riso, o lamento, a tosse, 
o suspiro, o uso da respiração em termos de inalação e expiração, que 
ampliam a paleta timbrística do performer vocal e, consequentemente, o 
vocabulário possível de sons.

A linguagem de vocalizações da ópera – de ampla projeção e potên-
cia vocal – é utilizada tanto para o suporte eletroacústico e os sons que 
se associam à Helena alter ego vista no vídeo, quanto para a personagem 
real, a Helena da cena. Explora-se ainda o contraste entre a voz cantada 
e a voz falada, apresentada em camadas, sobreposições e níveis de arti-
culação, emissão e dinâmica. Também há espaço na partitura para esse 
contraponto mencionado acima no jogo da cena. Ou seja, espaço para 
a alternância e o diálogo da voz pronunciada como fala, como pensa-
mento reflexivo de Helena e a voz cantada, muito potente e operática, 
assim como o uso de uma voz “lisa” com ausência de vibrato, às vezes, 
e a voz intimista da fala, quase como a voz interior da personagem. Esse 
contraponto traz riqueza de cores e de timbres para a voz de soprano da 
performer e, ao mesmo tempo, contribui para a compreensão do que é 
expressão do momento cênico da Helena “real”, e o que se refere às inten-
sidades dramáticas da Helena alter ego, que evoca algum surrealismo. A 
8 Entendendo-se a glote (ou glottis, em latim) como o espaço entre as pregas vocais.
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estética vocal de sobreposições de camadas de voz no suporte eletroa-
cústico reforça essa confusão mental da Helena “real”. Numa das cenas 
mais impactantes da ópera, as duas Helenas dialogam frases combinadas, 
superpostas e complementares num diálogo crescente em tensão psicoló-
gica e intensificado pela imagem focada na boca da Helena alter ego (ver 
figura 5), delineando, com o jogo dessas vozes multiplicadas e sincrô-
nicas, a conturbada existência da personagem. O uso do microfone na 
cena é elemento fundamental, e a habilidade do compositor em equali-
zar as sonoridades do suporte e da voz ao vivo é considerada como uma 
expertise primordial e de absoluto desafio que visa a desejada fruição 
visual e auditiva da plateia.

O diálogo de escuta entre compositor e intérprete também é ponto 
fundamental, tanto no trabalho de registro dos materiais em estúdio 
quanto nos ensaios, o qual se traduz nas escolhas das intensidades e tipos 
de emissão que resultam na concepção e realização cênica da obra. O 
grande desafio que a ópera experimental eletroacústica apresenta para 
a díade compositor/intérprete, neste caso, é achar o ponto narrativo e, 
fundamentalmente, ir de encontro a uma arte que se expande tanto no 
papel, na escritura musical, na escritura narrativa e no tempo quanto no 
espaço.

Considerações finais

A imagem da voz mergulha suas raízes numa zona do vivido que escapa às fór-
mulas conceituais e que se pode apenas pressentir: a existência secreta, sexuada, 
com implicações de tal complexidade que ultrapassa todas as suas manifestações 
particulares, e sua evocação, segundo a palavra de Jung, “faz algo vibrar em nós, 
a nos dizer que realmente não estamos mais sozinhos” (Zumthor, 1997, p. 12).

As vozes de Quaranta e Mendes se uniram para criar Helena e seu ventrí-
loquo. A maturidade de ambos, conquistada através da formação em 
Música e em Artes resulta num trabalho autoral e de singular assina-
tura. A assinatura de Helena e seu ventríloquo é um trabalho de parti-
lha. Houve uma profunda cumplicidade desde a concepção até a estreia. 
Cumplicidade construída em mais de uma década de diálogos e experiên-
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cias estéticas de ambos – juntos ou em trabalhos com outros criadores 
– dentro do terreno da música contemporânea. Suas vozes co-criadoras 
expressam suas inquietações como seres humanos e artistas, e desejam 
mobilizar a expressão e as emoções da plateia igualmente como cidadãos 
e artistas em potencial. 

A obra teve a sua estreia na turnê de 2019 por diferentes cidades do 
México. Foi apresentada integralmente em português. Apesar dessa fron-
teira do idioma, o público se conectou perfeitamente com o que aconteceu 
na obra e com o que ela narra. Os comentários de retorno sobre a recep-
ção da obra mostraram-se positivos expressando uma compreensão abso-
luta da trama. Reside aí a magia dessa estreia, confirmando a potência da 
parceria compositor/intérprete, que na experiência relatada aqui, conse-
guiu coabitar o processo de criação dessa obra. Nesse sentido, a obra 
Helena e seu ventríloquo gera uma imediata identificação e um pertenci-
mento nos seus co-criadores e no seu público.
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Creative processes in collaborative
musical performance: interview
with Nicolas Donin1

Pedro S. Bittencourt,2 Danilo Rossetti3

N icolas Donin was in Brazil for the first time in 2019, visiting unicamp 
and ufrj as guest of several events that left marks on the Brazil-

ian academic community. Brazil also left marks on Donin, as he always 
nurtured an admiration and a particular interest in Brazilian culture and 
music. On that occasion, we were delighted to meet him in person in 
Campinas, São Paulo, and soon after again in Rio de Janeiro. Over the 
course of many conversations, we became even more motivated to delve 
into the research projects and publications of this unique French musicolo-
gist. When invited to organize the thematic dossier included in this edition 
of the Revista Brasileira de Música (Brazilian Journal of Music) by editors-
in-chief João Vicente Vidal and Pauxy Gentil-Nunes, we were given carte 
blanche to choose an interviewee for the volume as well. We had no hesi-
tation in inviting Nicolas Donin, given his convergent approach to collab-
orative musical practices and their analysis.

A member of the French Society of Musicology, Donin surely is one 
of the most distinguished musicologists on the international academic 
scene. Due to Donin’s interdisciplinary training, his research group 
“Analysis of Musical Practices” at ircam bring together researchers 
from different areas, contributing to the diversification of their research 
and areas of expertise. This particular approach provided a high degree 
of innovation with regard to the analysis of performance practices, its 
1 The editors would like to thank Jonathan Goldman (University of Montreal) for the 

revision of the English version of this interview.
2 Federal University of Rio de Janeiro (ufrj).
3 Federal University of Mato Grosso (ufmt).
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reflective processes, and to 20th- and 21st-century theories of compo-
sition and genetic criticism, without neglecting listening as a practice 
in itself.

Donin specialized in the history, creative processes, and aesthetics of 
20th and 21st century music. As the leader of his ircam team, Donin 
supervises master’s and doctoral dissertations at the School of Higher 
Studies in Social Sciences (ehess). He was the chief scholar of the collab-
orative research projects “mutec” (Musicology of contemporary compo-
sition techniques, 2009-11) and “gemme” (Musical gesture: models and 
experiences, 2012-16), both funded by the French National Research 
Agency (cnrs). From 2011 on, Donin has organized the international 
conference “Tracking the Creative Process in Music” (tcpm), which takes 
place every two years. He is the author and co-author of over 100 articles, 
editor and co-editor of 19 books, multimedia listening guides and docu-
mentaries, in addition to being editor-in-chief of a book series dedicated 
to different aspects of contemporary music.

The following interview with Nicolas Donin was conducted remotely, 
by video conference, in October 2020. On that occasion many topics 
were tackled, among which his intellectual path as a researcher and musi-
cologist and (in more detail) aspects of his methodologies as applied to 
music analysis, with a focus on collaborative practices in music – perfor-
mance, improvisation and composition. Another important aspect of 
the interview is his stance towards music analysis: Donin conceives of 
it first and foremost as a collaborative practice, in the sense that two or 
more researchers, when working together on a musical piece or a certain 
composer, bring different backgrounds that enrich analytical approaches 
and discussions. Therefore the research points towards results and conclu-
sions much more diversified and intelligible.

It is our sincere hope that this stimulating interview will inspire musi-
cians, music students, musicologists and other professionals to further 
reflect on the issues addressed therein. To Nicolas Donin, we endorse our 
sincere appreciation and warmest acknowledgments for his kind atten-
tion and professional camaraderie.
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PEDRO S. BITTENCOURT: We would like to start by asking about your back-
ground in music history and ethnography. How did you come to work 
towards an empirical and technological musicology, and was this inte-
grated into a broader musicological framework?
NICOLAS DONIN: Basically, I started as a scholar in the history of Western 
Music in the 20th century. I did my phd at the École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (ehess) and I was a student in the Music History class 
of the Conservatoire de Paris. Both of these programs were very much 
oriented towards history. At the same time, I was immersed in new music 
as a concert-goer and listener. As a matter of fact, my life has always been 
filled with contemporary art more than anything else. Since childhood, 
my own artistic practice included music, painting, and photography, and 
writing about art seemed to me a natural development. My first published 
articles focused on Arnold Schoenberg. I was particularly interested in 
the structures that allow new music to be disseminated, performed and 
appreciated. I did a detailed comparison of Boulez’s Domaine Musical 
and Schoenberg’s Society for Private Musical Performances, contrasting 
their concepts of the audience and the aesthetic experience. This also 
raised questions about the present, as I wondered how much the new 
music scene of my own time was indebted to the precedents of the pre- 
and post-World War ii periods. I felt like a privileged observer of current 
music-making and used to discuss these issues with my friends and young 
colleagues. Some of them were already very active in the field: among 
my classmates at the Conservatoire was Bruno Mantovani, for example. 
There were obviously lineages and genealogies, with respect not only to 
musical ensembles and institutions, but also to aesthetics concepts and 
compositional techniques. One has only to think of the valorisation of 
innovation and the ambition to create music for future audiences. These 
manners of thinking music were very much ingrained in the early 20th 
century.

P.B. So, you were a music historian focused on contemporary music, 
reflecting on the present time of music and how it developed.
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N.D. Actually, those strands only came together when I was hired by 
ircam (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), 
because its new director, philosopher Bernard Stiegler, was looking for 
fresh insights into music making and theorizing. Bernard just passed away 
last summer (in August 2020) and I’m feeling very reflective these days 
about the effervescence he brought in around that time (2002-2006). 
When he interviewed me, I expressed how unsatisfied I was with the state 
of discourse about new music. There was a growing effort of critical 
thinking on the postwar avant-garde (cf. the work of Borio, Danuser, 
Decroupet, Morag Grant etc.) but much less so with respect to new music 
after the 1960s. Virtually every scholar took at face value the words of 
those living composers who had crafted an aesthetic discourse about their 
own work and incited musicologists to uncritically repeat and refine it. 
How could we possibly avoid that? Only once enough time had passed 
could we have the kind of critical distance I hoped for. So, I tried to 
find another way of constructing a scientific, critical perspective on new 

music that would make the best of the 
available sources. One can gather 
much more data about living musi-
cians than about Beethoven, and at 
the same time, we must find new ways 
to maintain a critical point of view. I 
had the good fortune to meet Jacques 
Theureau, a researcher in cognitive 

ergonomics, close to the blend of social and cultural anthropologies that 
arose in California in the 1980s in the work of Edwin Hutchins, Jean 
Lave or Lucy Suchman, for example. Together, we wanted to investigate 
the complexity and the inner dynamics of the activity of composition, 
in a way somehow similar to the way other activities had been studied 
in work- and workplace studies – from industrial design management to 
factory work to professional sport training strategies, among many other 
settings. Beyond anthropology and ergonomics, I had been fascinated by 
genetic criticism (critique génétique) since my time as a student in liter-

›One can gather much 
more data about living 
musicians than about 
Beethoven, and at the 
same time, we must find 
new ways to maintain 
a critical point of view‹
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ature and the humanities, prior to graduating in music history. I was 
aware of the huge body of research available with respect to literary drafts 
and sketches. I noticed a rather similar trend in music analysis based on 
sketches. But there was a kind of missing link: how could one apply this 
to very recent music with the same rigor and subtlety that you find in stud-
ies of Flaubert, Proust, or 19th-century music? My answer was to weave 
together methods from genetic criticism (usually applied to primary 
sources from the past) and the study of human activities (usually based 
on data jointly produced by the worker and the analyst). Both approaches 
have something important in common. They address cognition over the 
course of a process of production, 
and they understand work as a situ-
ated, dynamic, complex human activ-
ity that embeds tools, objects, rules, 
know-how etc.: in short, a variety of 
concrete as well as mental stuff, in 
part pre-existing to the activity, and 
in part resulting from it. This stuff is indeed a helpful trigger for the 
worker to recall the memory and emotions associated with their actions. 
Theureau and I devised a methodology that allowed musicians to get 
back to the very unfolding of their creative activity based on its traces and 
would nurture both our research perspective and the musician’s.

P.B. As an example of this methodology, could we cite your analysis of 
Philippe Leroux’s music?
N.D. Yes, the Leroux study was our springboard to really developing and 
refining this methodology. We embarked on a reconstruction of his writ-
ing process for Voi(rex)’s score, which at the time was a very recent piece. 
It was premiered in 2002 and we started our work in 2003. We did eleven 
in-depth interviews with Leroux using this particular technique of recreat-
ing the workshop of the composer and recalling virtually every significant 
compositional step. Then, we were able to do a fairly precise reconstruc-
tion of the creative process over a comprehensive timespan but also to 

›Theureau and I devised 
a methodology that 
allowed musicians to get 
back to the very unfold-
ing of their creative
activity [...].‹
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pinpoint some particularly salient features of Leroux’ way of composing. 
Many dimensions of his activity were implicit in the composer’s mind, and 
he only became conscious of them over the course of the interviews or 
when he read our analyses after the fact. He took advantage of this aware-
ness later on, as a tool to understand and monitor his own work, with an 
eye on perhaps reusing something that had come to light. In the case of 
Leroux, he actually composed another piece called Apocalypsis (2011) 
that was partly nurtured by the thoughts and knowledge that emerged 
from our conversations.

P.B. So, in a way you participated in the creative process by analyz-
ing Voi(rex), and then Apocalypsis developed out of this collaboration 
between your analysis and the composer’s activity. How do you view that?
N.D. We were actually very cautious about not intervening, or not inter-
fering too much, in the creative process, because our aim obviously was 
to get as close as possible to the creative process as it unfolded with-
out us, especially in the case of Apocalypsis, where our data collec-

tion occurred over the course of 
the compositional process. Yet, we 
knew that such an in-depth dialogue 
between individuals might have 
effects on both the composer’s and 
the analysts’ work. As for Apocalyp-
sis, as it happens, Philippe Leroux 
had already had in mind to write a 
piece that would explore the roads 
not taken in a previous piece, based 
on the assumption that any good 

musical idea occurring over one given compositional process bears 
many potentialities that are left untouched when the score writing is 
finished, and should be exploited and magnified in subsequent works. 
But he never had the opportunity to develop that project, so it’s proba-
bly one condition that made both our seminal study and his new compo-

›[...] any good musical 
idea occurring over one 
given compositional 
process bears many 
potentialities that are 
left untouched when the 
score writing is finished, 
and should be exploited 
and magnified in 
subsequent works.‹
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sitional project possible at the very outset. Leroux is someone who is 
interested in human activity beyond art, into the question of the possi-
ble, the virtual, the real and because he had this sensibility, probably he 
was particularly keen on participating in such an experiment. He may 
have thought: I have this idea of work in which I would explore these 
different paths, and now these guys offer me a lot of material and docu-
mentation about my own process, so I will be able to undertake such 
a compositional project really seriously. So, by the end of the day, our 
intervention was not as intrusive as one would perhaps imagine.

DANILO ROSSETTI. I would like to ask 
something on this subject. How do 
you see this turning point in musicol-
ogy, the difference between musicol-
ogy focused on analyzing the score 
and the method you propose, aiming 
to analyze the creative process of a 
musical work: the piece approached 
as a collaborative process between the composer, performers and, if it is 
an electroacoustic piece, the collaboration with electronic music produc-
ers, and all these people who work together? 
N.D. I would say that it has a lot to do with understanding music compo-
sition (and music more generally) as a practice rather than a text, as 
a cultural phenomenon rather than an artistic product. At the begin-
ning of my career, I devoted a good deal of work to the epistemology 
of musicology, reflecting on the history of the discipline itself – how it 
developed, what were its fundamental assumptions, which ideological 
frameworks made musicology possible. What was very striking to me 
was the “notational centricity”, as Philip Tagg would say, of musicol-
ogy: the tendency to reduce music to scores, and scores to abstract texts. 
Musicology, in Western Europe at least, developed out of philology. Being 
able to decipher past notations and almost illegible scores was so reward-
ing that this really became the gold standard for musicology. By keeping 

›I wanted to build up an 
alternative: to recognize 
the importance of nota-
tion, but surround it with 
a lot of other things that 
are as prevalent and 
important as the score.‹
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in line with that for decades, musicology favored all music whose nota-
tion was rich and challenging in one way or another. This philological 
way of thinking, though rooted in the 19th century, proved to be also 
very much in tune with the complexity of new music after World War ii. 
I wanted to build up an alternative: to recognize the importance of nota-
tion, but surround it with a lot of other things that are as prevalent and 
important as the score – be it the fabric of scores, reading and annota-
tion techniques, and the diverse ways of listening and inner listening that 

are attached to them. Some of these 
leave no traces in general but can be 
documented to some extent, as much 
as any oral tradition and its relation-
ship to writing can be. For example, 
it is very clear that computer music 
relies very heavily on orality and is 
best understood as a community of 
practice involving programmers, 

engineers and computer music designers interacting with specific mate-
rial cultures of studios and labs. Written scores and instructions are only 
the tip of the iceberg there.

D.R. How do you see the act of listening in this process? In your writings, 
you have employed terms such as “attentive listening” or the “instru-
mentalization of listening”. I don’t think you’re talking about a phenom-
enological listening, like Schaeffer’s “reduced listening”. How could you 
explain to us the role of listening in your analysis?
N.D. I see listening as a musical practice per se, as much as performance or 
composition. In fact, when the time came to find a name for the research 
group I cofounded with Jacques Theureau and other colleagues, I ended 
up with Analysis of Musical Practices. Why? Not only because I wanted 
to signal a departure from text-obsessed musicology, but also to suggest 
that there is a diversity of practices worth investigating: while composi-
tion was an obvious object of study within ircam, that was not yet the 

›[...] it has a lot to do 
with understanding 
music composition (and 
music more generally) 
as a practice rather 
than a text, as a cultural 
phenomenon rather than 
an artistic product.‹
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case for the practice of performance, improvisation, or listening. Listen-
ing was an exciting research object because it is difficult to grasp, symbol-
ize and convey. Moreover, music is a very subtle cultural practice that 
can differ drastically from one person to the next. Even if most listen-
ing acts leave no trace at all, there is a phenomenon here, there is an 
object to study. The grm (Groupe de Recherches Musicales) has been 
home to several important projects with respect to listening. Following in 
the wake of Pierre Schaeffer, François Delalande undertook a pioneering 
investigation into what he termed “listening behavior” or “ways of listen-
ing” (conduites d’écoute). Encouraged by his work as well as Stiegler’s 
dream of software for “computer-aided listening”, my colleagues and 
I developed a project called Signed 
Listening (Écoutes Signées). Its chal-
lenge was to somehow represent the 
singular way one listens to different 
kinds of music, and make it under-
standable and transferable to virtu-
ally anybody else. We started with a few case studies and tried to offer 
an interactive rendering of each given listening practice, with the help of 
multimedia engineer Samuel Goldszmidt. For example, I worked with 
Italian composer Andrea Cera on his listening of electronic and electro-
pop music, and we selected a short Aphex Twin loop as typical of the 
kind of thing that caught his attention. He had a percussionist’s ear; he 
was able to “demix” many superimposed rhythmic complexities on the 
fly, and we could help “normal” listeners to grasp this through a sequenc-
er-inspired multimedia animation.

D.R. Did you apply this method to your own listening practice?
N.D. I did a multi-layered annotation of an audio file for a piece by Mauro 
Lanza that I liked very much, and I tried just to annotate in the heat of the 
moment a number of salient elements or features. I was able to do that 
on different layers that piled one on top of the other and, suddenly, the 
layers took on a meaning of their own, and it was a very clear representa-

›We listen both emotion-
ally with very global 
responses to a particular 
moment, and as a 
structure.‹
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tion of what is important to me when I listen to this piece. It was also an 
interesting representation of how stratified listening could be. We listen 
both emotionally with very global responses to a particular moment, and 
as a structure. And, for my part, I tend to listen much more attentively to 
the transitions between sections of sound or silence than to large sections 
or groups of things. That’s one way of listening: my own personal one. 
I cannot completely convey this experience, but I can communicate to 
someone else some aspects and some of my strategies. And this is not 

completely inaccessible to research 
and to understanding. For example, 
with this project, I ended up trans-
forming my listening to the fourth 
movement of Voi(rex) (which we also 
used as a test-case). I could listen to 
it a bit like the way Philippe Leroux 
did, because we asked him to do his 

own signed-listening of his piece. He was clearly focusing in his listen-
ing to a very particular moment of silence within the movement that he 
was particularly fond of. He had spent time constructing this part as a 
composer, but no one of my team was actually able to notice it. Though 
it was his personal acme in listening, this short silence was not relevant 
to us at all, and barely perceptible indeed. It only became obvious to 
us after we designed a multimedia animation showing how the musical 
form builds up, according to the composer’s endogenous categories, and 
how this makes this silence sound so special. Now that this is expressed 
as an animated “signed listening”,4 anyone is able to make sense of this 
way of listening. So, for me, this is a very cultural issue, in the sense that 
only through repetition of the listening, and then sharing your listening 
test with other people can you start stabilizing your listening. I remem-
ber a very enjoyable article by the French ethnomusicologist Bernard 
Lortat-Jacob called “The jazz ear: essay of ethnomusicology” (“L’oreille 
4 See an updated, html5 version freely accessible on ircam’s website: https://

www.ircam.fr/projects/demo/philippe-leroux-mouvement-4-blocs-gigognes

›I see listening as a musi-
cal practice per se, as 
much as performance or 
composition. [...] listening 
is a practice – a cultural 
practice – and it always 
has a creative element.‹
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jazz: essai d’ethnomusicologie”). He simply played the same passage of a 
Chet Baker recording for two different people, one with a classical music 
background and the other from the jazz world. They listened to so many 
different things in terms of intonation, rhythm etc., that it was as if they 
were hearing two different pieces, two different musical moments. And 
that clearly demonstrates, in my opinion, that listening is a practice – a 
cultural practice – and it always has a creative element.

P.B. So, the signed listening can become a sort of a guide, a listening guide.
N.D. We did in fact thought about signed listening as “open-ended” listen-
ing guides. At the same time, I also undertook historical research (in 
collaboration with Rémy Campos) on the emergence of listening guides 
in the 19th century. We noticed how normative these guides were in the 
first place. They aimed at having you to listen the “right” way – “this is 
motive a”, “this is motive b” – you have to notice every motive and the 
nature of its transformations. Stiegler, who was the driving force behind 
this project, dreamed of a more flexible and transactional guiding, one 
open to how any music lover, any layperson, listens. For instance, a given 
piece along the lines of the peculiar listening practice ‘signed’ by the Ital-
ian composer Andrea Cera: anyone should be able to take the same tools 
and materials, and use them in their own way, as a way to develop his/
her own listening practice that may differ substantially from the latter in 
many ways, and then one might go on to address it to someone else. In 
fact, anyone can become the author of a new “signed listening”, and so 
forth.

D.R. We would like to ask you something about your visit to Brazil in 
2019.5 These activities offered to the Brazilian academic community an 
overview of your musicological approaches on the analysis of musical 

5 In this visit, Nicolas Donin gave a conference at nics-unicamp entitled “Analysis of 
the Creative Process in Contemporary Music – Methods and Challenges” and a lec-
ture at the Music School of Federal University of Rio de Janeiro (em-ufrj) entitled 
“Berio-Holliger Collaboration on the Sequenza VII (1969) by Luciano Berio: Case 
Study and Reflexions”. Before that, in 2015 Donin had some texts published in opUs 
Journal, translated by Michelle Agnes Magalhães.
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practices. Have you met Brazilian researchers working with similar issues 
and orientations in musicology? Do you have connections or ongoing 
projects here with other musicologists?
N.D. First of all, your question offers to me a perfect opportunity to 
warmly thank my colleagues in Brazil who were involved in my visit, 
including both of you and Stéphan Schaub (researcher at nics-unicamp). 
Secondly, I have to say that I don’t currently have any ongoing projects 
with Brazilian researchers. But I have a strong intuition that there are 
connections to be made. That indeed was a happy outcome of my travel 
to Brazil: to realize the existence of a very specific energy, with tight 
networks of people in many different cities, within a country that itself 
assembles a diversity of musical cultures. They are all closely connected 
to each other, much more so than in France, for instance. And that’s very 
interesting for thinking about music as a practice and sharing views and 
comparing repertoires and ways of thinking, of listening, and so on. And 
it’s also true about connecting disciplines. While in Brazil I was lucky 
enough to have conversations with composers like Silvio Ferraz (profes-
sor at usp) as well as scholars in genetic criticism applied to literature and 
the arts, such as Cecilia Almeida Salles (professor at puc-sp), the author 
of many studies of sketches and a book about the creative process called 
Unaccomplished Gesture (Gesto inacabado). There are also people from 
Brazil whom I met in conferences elsewhere, such as composers/musicol-
ogists Celso Loureiro Chaves (professor at ufrgs) and Lauro Pecktor de 
Oliveira (phd student at University of Calgary). And many others I’ve 
heard of and not yet met in person. I’m sure that all of these people have 
something in common, even if no one follows the same rules and meth-
ods. So, I think there’s a good context for doing musicology in a very open 
manner in Brazil, in connection with other disciplines and arts. What I 
did for the French and English-speaking contexts, i.e. connecting histor-
ical and empirical musicologies with the study of the creative process in 
the arts, could probably be done in a different way, very rich as well, in 
Brazil. And perhaps, improvisation, certainly one of the most promis-
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ing fields for creative process analysis, could be studied more effectively 
in Brazil than anywhere else. My own work was focused on score-based 
contemporary music in the Paris-Cologne-New York way, but if I were to 
do it again today, I probably would start from another angle. A colleague 
of mine at apm-ircam, Clément Canonne, has done incredible work on 
improvisation in this spirit – he was one of the keynote speakers at eitam 
5, the International Meeting on Music Theory and Analysis, held in 2019, 
at unicamp. I’m sure that new ways to connect improvisation studies and 
creative process studies could be developed.

D.R. Ok, so you came to these realisations only after having studied histor-
ical musicology. And, after all that, you realized that you could have stud-
ied improvisation from the start…
N.D. Not exactly. Actually, I’ve never been very focused on improvisa-
tion as a researcher, it’s not my specialty. But when we started the Leroux 
project, I had already begun thinking about other possibly extensions, 
and one of them was improvisation. 
At the time, I couldn’t find anyone to 
work on it. Another area to explore 
was film scoring, and this is also still 
to be developed, I think. A younger 
generation of researchers has made 
attempts in that direction over the last five or six years, but there’s still a 
lot of work to be done, and very interesting archives and artists to study.

P.B. Improvisation is a creative practice by itself, by nature, let’s say. 
It is very different to analyze a creative process of oral tradition, and 
maybe that’s what struck you about Brazil’s culture, when you saw so 
many people playing and having a very strong oral culture, if you see 
what I mean.
N.D. You may see improvisation as creative process per se, but some 
people would say exactly the opposite. They would say, “Improvisation 
is the least creative process because it relies on a lot of pre-constructed 
elements that must be stabilized to be shared between improvisers”. 

›there are actually two 
opposite ways of think-
ing about improvisation, 
and probably the truth is 
in the middle…‹
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On top of that, there’s the little “extra” that is the creative part of the 
live performance. So, there are actually two opposite ways of thinking 
about improvisation, and probably the truth is in the middle… In any 
case, I think we have something to explore with regards to the balance 
between the written and the oral in every musical creative practice, and 
sometimes the equilibrium does not lie where we think it does. I had this 
conversation with Clément Canonne several times, because some of our 
research interests are very close. It doesn’t make much sense to contrast 
composition/writing/invention with improvisation/orality/variation as 
has often been the case in musicology. We’ve explored this issue together 
with guest musicians and researchers in a joint seminar that Clément and 
I gave at the ehess called “Improvisation and Composition: beyond the 
opposition between notation and action”.

D.R. This reminds me our fourth question about your research team at 
ircam, Analysis of Musical Practices. You assemble different musicolo-
gists, and they work with different networks. So, what I mean is that your 

team is very open in terms of subjects 
of analysis. You mentioned Clément 
Canonne, who is studying impro-
visation, Laurent Feneyrou, whose 
approach is more historical, Vincent 
Tiffon (music with electronics), Laura 

Zattra (computer music, soundtracks and sound studies). Normally, in 
my opinion, musicologists mostly study one subject or one composer, i.e., 
they are more specialized in a specific area. How do you manage to work 
with different people and different subjects?
N.D. For me there’s no meaningful advance in research if it is not an inte-
gral part of a broader, unstable context. I can dive into only one topic, one 
composer, one question, but I’ll do that fruitfully only if at some point I 
can get away from it, look at it from a larger perspective, compare it with 
another one, and have it be discussed within the broader framework. As 
a matter of fact, my research group is designed to make this possible. 

›[...] there’s no meaning-
ful advance in research if 
it is not an integral part 
of a broader, unstable 
context.‹
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We have these complementary views on what music is, on what musicol-
ogy must be. Something we did very often in the 2000s was to work in 
pairs. We were only three people at the beginning: Samuel Goldszmidt, 
Jacques Theureau and I. I had some projects with Samuel, some others 
with Jacques, some with both of them, plus a few “duets” with exter-
nal colleagues, like 20th-century music analyst Jonathan Goldman, or 
anthropologist Frédéric Keck. So, that’s how this research group func-
tions. There’s also another idea in these multiple disciplines: since each 
of us is the specialist or the representative of one trend in musicology, we 
are able to connect the team, and ircam in general, to a variety of ongo-
ing research worldwide. So when we would get together, we would have 
these polyphonic discussions in which perspectives would be imported 
from the outside.

P.B. I’m thinking about what Nicolas just said about this multi-layered 
research team, and how to articulate the specific knowledge of each one. 
What were the paths taken by the research group apm-ircam to study 
the creative process in music? What are the main constraints, develop-
ing methods, and tools to analyze these dynamical creative processes 
in music? And there’s also a third question which is more specific: do 
you think that there are special constraints in electroacoustic music with 
instruments (mixed music)?
N.D. For me there are several technical infrastructures to music compo-
sition. One infrastructure is solfeggio and notation, and the world of 
inner listening of musical phrases, written in traditional Western nota-
tion. This is the key to traditional musicology centered on Beethoven 
in the 19th century, and Schoenberg, Bartók, and the 20th century new 
music. But there’s another infrastructure that is the electroacoustic one, 
this world in which you work with parameters, with machines, with 
knobs, with people such as sound engineers. And eventually there’s 
coding, the computer writing of synthesis. All these elements convey 
different temporalities of creation, different webs of collaborations, and 
different social roles of what it is to compose. Think of what it takes 
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to be a composer in electroacoustic music vs. to write your score in a 
solitary apartment. I consider this very interesting in the composers I 
worked with (Phillipe Leroux, Florence Baschet, Stefano Gervasoni...) 
that they weave together these different cultures. These are people 
who have worked in different environments, with these different infra-
structures. And, when they approached mixed music, they managed 
all this together. They must adjust themselves to the musical think-

ing of sampler/sequencer, the world 
of score writing on paper, etc. And 
it’s precisely that complexity that I 
find very specific. Getting into the 
minute detail of their workshop was 
as if I were able to do a travel within 
time. If you take Leroux, he learned 
most of his electroacoustic skills at 
the grm, in the early 1980s, while 
his ties to spectral music came a few 

years later, when he was close to Hurel and Grisey. Plus, the Beetho-
ven model he reveres, not to mention the world of orthodox chant, etc. 
These different worlds really merge into a singular practice. One can 
observe all of these and see if the way they are documented in the liter-
ature is still relevant when it gets mixed up with other ones. So, for me, 
if there’s any specificity of mixed music, it’s about the cognitive load of 
this kind of music, in which you have to coalesce divergent forces from 
several historical and cultural layers of music.

P.B. With composer Florence Baschet you also worked extensively on 
string quartets with electronics. Was it the same type of analysis?
N.D. Yes, actually I also did research on her compositional process – the 
solitary part of her work – but I didn’t publish much about that. What 
has been mostly published is the work that we did collectively, to grasp 
the overall design of the “augmented string quartet”. This was not only 
Florence Baschet’s creative process, but the creative process of a multi-

›[...] if there’s any spec-
ificity of mixed music, 
it’s about the cognitive 
load of this kind of music, 
in which you have to 
coalesce divergent forces 
from several historical 
and cultural layers of 
music.‹
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disciplinary team. They designed the devices to play the music, as well 
as the electroacoustic part of the music. So, it was a multi-folded object 
of creation: it was technical, scientific and artistic at the same time. It 
was very interesting to me because until then I’d been interested in soli-
tary compositional processes only. I was now trying to get a broader 
picture of what the creative process could be. I had attempted at that 
earlier on a theoretical plane, by comparing with other arts and having 
conversations with scholars of different art domains, like music design 
and object design. But, in this case, everything was happening all together 
in the same place and time. So, it was very ambitious because we had 
to be able to study that. We had to form a multidisciplinary research 
group, just to study the multidisciplinary object. This was complicated 
and overwhelming, I must say!

P.B. How collective can creating music together be? And how is to be 
inside this process?
N.D. In this particular project, the performers were the famous Danel 
String Quartet, who already had a successful career in the world of clas-
sical music. They were not very familiar with contemporary music. They 
had played one Lachenmann quartet, one Harvey quartet and a new 
piece by Fedele, but that was not their main specialty. They were really 
specialists of the classical repertoire of quartets, from Mozart to Bartók. 
And that was precisely what was interesting to the composer because 
she wanted to extend, to augment their playing based on their original 
sound as a classical string quartet. That would be the gestural mate-
rial that she would augment and use as a controller for the electronic 
processing and sound transformation. The only way to successfully get 
there for Florence and the Ircam people involved, was to have regular 
meetings with the string quartet and have them discover this world of 
electroacoustics and the way their smallest gestures could control the 
audio processing. So, it created a very intense rhythm of work over 
the course of more than one year. Performers, the composer, the sound 
engineer, and everyone else would be in the same room for one day per 
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month, experimenting with the different versions of the technical devel-
opment of the score, and so on. So, it was very interesting for us, as a 
research group, because we could see the knowledge acquisition. We 
could see some skills that were emerging, and we could track them by 
documenting the verbal and visual interactions, the visual cues, the atti-
tude of the people involved. As these small events piled up, meeting after 
meeting, they influenced the shape of the final project.

P.B. Did new gestures emerged out of this process?
N.D. Yes, new gestures, and also new skills.
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Em um século, o cravo marca 
presença no Rio de Janeiro
Helena Jank1

Fagerlande, Marcelo; Pereira, Mayra; Barroso, Maria Aida. O cravo 
no Rio de Janeiro do século xx. Rio de Janeiro: Rio Books, 2020. 384 
p., ilustr., ex. music., bibliogr. isbn 978-65-87913-10-0.

O cravo no Rio de Janeiro do século xx é um registro das diversas cir-
cunstâncias que revelam a presença deste instrumento no ambiente 

cultural do Rio de Janeiro, no decorrer do referido século, com base em 
periódicos pesquisados em sua maior parte na Hemeroteca Digital da 
Biblioteca Nacional. Entre outras fontes que alimentaram o texto com 
informações relevantes, merece destaque o valiosíssimo acervo icono-
gráfico. As informações contidas neste livro, sob autoria de Marcelo 
Fagerlande, Mayra Pereira e Maria Aida Barroso, são resultado de vá-
rios anos de pesquisa realizada junto ao Programa de Pós-Graduação 
em Música da Escola de Música da ufrj (ppgm-ufrj) e ao Programa de 
Pós-Graduação Profissional em Música da ufrj (promus-ufrj).

O que poderia ser visto apenas como um registro de eventos e ati-
vidades levantados nos jornais e periódicos cariocas revela-se, porém 
– como bem descrito no prólogo deste livro –, um manancial precioso 
para a surpreendente descoberta de fatos, nomes e detalhes referentes 
a um interesse já existente nas primeiras décadas do século xx entre 
pianistas e melômanos brasileiros pelo repertório barroco. Até então 
este interesse, associado ao cravo, só era considerado a partir da década 
de 1960, em função das atividades desenvolvidas por Violeta Kundert 
junto ao Conjunto de Música Antiga da Rádio mec, e do pioneirismo de 

1 Universidade Estadual de Campinas (unicamp).
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Roberto de Regina, construindo e tocando os primeiros cravos construí-
dos no Brasil. Cientes do potencial que trazia esta descoberta, os autores 
enveredaram por uma intensa busca que, graças ao riquíssimo acervo 
iconográfico e à competência de toda a equipe envolvida no projeto, 
resultou nesta publicação que pode ser lida como um romance, visitada 
como um álbum de recordações ou pesquisada como um prontuário de 
registros históricos.

Organizados em décadas, os registros dos fatos nos permitem obser-
var o importante papel do cravo no desenvolvimento da música histo-
ricamente inspirada, na capital fluminense. Por ser um instrumento de 
teclas, o cravo foi, desde o início do século, erroneamente associado ao 
piano e considerado por muito tempo seu “antecessor”. Essa foi uma 
postura herdada do século xix que influenciou a percepção estética da 
música de séculos anteriores e gerou muitos equívocos. Com o som mui-
to suave e por não ter os recursos para expressar os grandes arroubos 
do romantismo, foi frequentemente rejeitado pelo público e por grande 
parte dos pianistas.

Mesmo no cenário internacional, notadamente na Europa, nas pri-
meiras duas décadas do século xx, os cravos originais ainda eram peças 
de museu e deve-se a Wanda Landowska o retorno desse instrumento 
ao cenário musical, quando, em parceria com a fábrica de pianos Pleyel, 
Landowska idealizou a construção de um cravo cujo timbre e volume do 
som se aproximassem o máximo possível à sonoridade do piano. Este foi 
seguido de outros modelos “industriais”, já não com as mesmas inten-
ções, mas ainda distantes da sonoridade original do instrumento. Apenas 
na segunda metade do século começam a aparecer os cravos originais 
restaurados, ao lado de cópias desses originais. Os autores incluem, nas 
páginas iniciais do livro, explicação ilustrada sobre os vários tipos de 
instrumentos, visando com isso proporcionar um melhor entendimento 
da parte do público não-iniciado.

Entretanto, os registros referentes às três primeiras décadas surpreen-
dem com enumeras menções à presença do cravo, em conjunto com ou-
tros instrumentos ou como solista, até mesmo em apresentações teatrais 
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ou no cinema. Como vemos nos primeiros capítulos, a influência de 
Wanda Landowska já é evidente, sobretudo após 1927, quando inaugura 
o “Temple de la Musique Ancienne” em Saint-Leu-la-Forêt, nos arredo-
res de Paris. Percebe-se a busca por autenticidade e pela identidade do 
instrumento, já manifestando uma nova tendência de busca sistemática 
por uma abordagem historicamente orientada, sempre ainda encontran-
do resistência por parte dos que, acostumados ao piano, estranhavam as 
características timbrísticas do cravo.

A década de 1940 é marcada no mundo inteiro pelas cicatrizes de duas 
guerras mundiais, mas apesar de todos os problemas, a música no Brasil 
obteve benefícios com a vinda de estrangeiros dispostos a permanecer 
definitivamente, seja em busca de melhores condições de vida e oportu-
nidade de atuação profissional, seja por motivos pessoais. A presença de 
talentosos músicos emigrados da Europa traz um período de otimismo 
e importantes iniciativas para criar um ambiente favorável à divulgação 
da música antiga, agora atendendo ao interesse cada vez maior pela mú-
sica de câmara, na qual a presença do cravo é primordial. Como relatam 
os autores, até então muitos cravos já haviam sido apresentados no Rio 
de Janeiro: os trazidos para concertos e logo levados de volta, os que 
vieram na bagagem dos emigrantes e um bom número deles não identi-
ficados, mas mencionados nos registros ou percebidos nas gravações. É 
o momento em que começa a se concretizar a “profecia” expressa por 
Mario de Andrade, em 1933: “Apareça o cravo, que garanto aparecerem 
os cravistas” (apud Fagerlande et al., p. 76).

Hans-Joachim Koellreutter, que trouxe um cravo em sua bagagem, 
veio para abrir – como ilustram os programas apresentados – novos ca-
minhos, tanto na música barroca, quanto, mais tarde, para a do século 
xx. Enquanto o cravo conquistava seu espaço, percebe-se ainda a cons-
tante presença do piano, às vezes valorizando as qualidades do cravo, 
outras ressaltando suas “limitações” (o pouco volume sonoro e o timbre 
estranhamente metálico para os ouvidos acostumados ao piano). Muitas 
vezes cravo e piano eram apresentados no mesmo evento e com grande 
frequência pianistas incluíam repertório cravístico em seus recitais.
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A partir da metade do século, o aprofundamento da pesquisa histo-
ricamente direcionada, a divulgação e tradução de importantes tratados 
sobre a música do passado, assim como a maior intimidade com os cra-
vos, beneficiariam também os pianistas, com um melhor discernimento 
sobre questões de interpretação do repertório cravístico e compreensão 
dos elementos idiomáticos inerentes a esse repertório. Se até então cravo 
e piano ainda pleiteavam um mesmo espaço no resgate à música do pas-
sado, nos anos de 1960 isso não mais aconteceria, graças à atuação de 
um número consideravelmente maior de cravistas – brasileiros ou estran-
geiros radicados no Brasil – preocupados agora não apenas em divulgar o 
instrumento, mas também o riquíssimo repertório cravístico, em grande 
parte novo e surpreendente até para eles mesmos. Reconhecer importan-
tes diferenças idiomáticas entre o cravo e o piano foi fundamental para 
a percepção de que obras de Bach, Händel, Scarlatti ou compositores de 
influência ou origem italiana podem ser muito bem-sucedidas ao piano, 
ao passo que o barroco francês, tão atraente para os cravistas, não fa-
cilita a vida dos pianistas. Em todos os comentários jornalísticos sobre 
apresentações de música barroca ao piano, são ressaltadas as qualidades 
“clavecinísticas” entre os elogios às boas interpretações.

Na década de 1970, a expressão “juventude contagiada” é mais que 
adequada ao novo panorama que se apresenta. Em meio ao grande im-
pacto produzido pelos Ciclos Bach e a presença de Karl Richter em vários 
anos consecutivos, adicionando-se ainda a passagem pelo Rio de Janeiro 
de outros importantes cravistas estrangeiros, a imprensa já observa uma 
grande expansão da “música antiga”, gerando a necessidade de se esti-
mular a participação e interesse dos jovens, consequentemente criando 
oportunidades de formação para eles. Começam a aparecer cursos livres, 
como na Pró-Arte do Rio, com Aylton Escobar, que, segundo os autores, 
“destaca o valor dos estudos das músicas dos séculos precedentes para 
o entendimento da música do século xx”. A música antiga é mencio-
nada como sendo para “jovens cabeludos com técnica perfeita”, com 
expressões como: “experiência variada , sem medo e sem preconceito”, 
“uma reação musical ao caos, ao barulho e à histeria do século xx”. 
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Paralelamente, surgem eventos e recitais dirigidos às crianças e um grande 
número de novos grupos instrumentais passa a existir ao lado dos grupos 
já estabelecidos (p. 194-195).

Nas duas últimas décadas do século, vê-se consolidado o movimento 
“música antiga” no Rio de Janeiro. O acesso a tratados, os recursos 
tecnológicos que facilitam a comunicação entre músicos atuantes e arte-
sãos, a pesquisa histórica sobre outros instrumentos “de época” permi-
tem aos cravistas individualizar a sua relação com o instrumento. Não 
basta mais possuir “um” instrumento, tem que ser “o” instrumento e 
muitas vezes um só não é suficiente. A escolha do modelo ideal é feita 
de acordo com as preferencias individuais por este ou aquele repertório. 
Para o leitor deste livro, vale muito a pena deter-se várias vezes e prolon-
gadamente, em “Novo panorama da construção de cravos” (p. 271-274) 
onde os autores comentam depoimentos de diversos cravistas sobre seus 
instrumentos particulares, as experiências com os originais e as cópias 
(em comparação com os industriais) e vale a pena também observar os 
detalhes de cada um dos modelos ilustrados nas excelentes imagens. Este 
“exercício” permite a clara percepção do quanto melhorou a manufa-
tura dos instrumentos, que a partir dos anos 1980, além de Roberto de 
Regina, contou também regularmente com a habilidade e competência 
de Abel Vargas e William Takahashi. Reafirma-se aqui a constatação de 
Luiz Paulo Horta, em 1989: “A música antiga firma o pé, cada vez mais, 
no Rio de Janeiro. Passamos da fase do amadorismo, da simples busca 
do exótico” (apud Fagerlande et al, p. 236).

Os inúmeros cravistas atuantes no Rio de Janeiro a partir da década 
de 1980, mais do que recitalistas ou divulgadores de seu instrumento 
são agora representantes de uma sólida categoria profissional, respon-
sáveis por promover ações que permitam a continuidade dos esforços 
realizados nas décadas anteriores. Aparecem novos grupos de câmara e 
novos espaços adequados às características dos instrumentos históricos. 
Com instrumentos de excelente qualidade e ótimos músicos, torna-se 
mais fácil o intercâmbio com grandes nomes internacionais. Agora, não 
se trata mais de ações puramente informativas e didáticas, mas do in-
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tercâmbio intenso entre colegas/pesquisadores/intérpretes, em apresen-
tações públicas de alto nível e na riquíssima relação mestres/discípulos. 
Dentre os mestres estrangeiros, Jacques Ogg, Kenneth Gilbert e Olivier 
Baumont retornam em outras ocasiões e conquistam grande simpatia 
por parte de todos. Esses encontros facilitaram também que jovens cra-
vistas brasileiros tivessem bons contatos e oportunidades de estudos no 
exterior.

Os ótimos instrumentos, excelentes condições técnicas e genuíno inte-
resse por parte do público garantiram muito sucesso, mas o maior mérito 
pela realização no Rio de Janeiro de tantas apresentações em tão alto 
nível cabe a Marcelo Fagerlande e Rosana Lanzelotte, cuja contribuição 
vai muito além da competência e da busca por excelência. Cravista ver-
sátil, Rosana destaca-se como idealizadora de inúmeros eventos voltados 
não só à música antiga, mas também à música brasileira e à parceria com 
segmentos da música popular. Marcelo Fagerlande, atuante desde o iní-
cio de 1980, tornou-se docente na ufrj em 1995, onde tem importante 
atuação na formação profissional de jovens cravistas, como orientador de 
projetos de pesquisa, com enfoque em autores portugueses e brasileiros. 
Todos os cravistas que tiveram o privilégio de se apresentar nos inúmeros 
espaços cariocas são beneficiários dos esforços investidos por Fagerlande 
e Lanzelotte, na identificação de espaços adequados e na constante busca 
por recursos para a realização de importantes projetos.

Em 1996, Fagerlande parte para voos mais ousados, ao criar o projeto 
“Ópera Barroca”, na Escola de Música da ufrj. Roberto de Regina, em 
uma palestra promovida pela revista Viva Música, chegou a afirmar: “A 
ópera barroca vinha sendo negligenciada por ser de muito difícil execu-
ção para os cantores que se dedicam a repertório tradicional. Pelo cres-
cente número de temporadas e gravações a aparecerem na Europa nos 
últimos tempos, quem sabe podemos considerá-la a ópera do futuro!” 
(apud Fagerlande et al., p. 316).

Chegando ao final do século – e também do livro – a menção a es-
ses projetos de ópera barroca parece-nos um convite ao olhar para o 
futuro, cuja ponte já tem suas bases, perpassando a fronteira do século 
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xxi. Roberto de Regina permanece ativo na Capela Magdalena, Rosana 
Lanzelotte lança em 2009 o Instituto Musica Brasilis, para divulgação da 
música brasileira e apoio a projetos educacionais, Marcelo Fagerlande 
segue com as temporadas de ópera. E a presença do cravo e de cravistas 
é contínua em todos os espaços culturais.

A “Semana do Cravo”, criada em 2004 e iniciada como um congraça-
mento de cravistas de todo o país, vem contribuindo não só para o apro-
fundamento e difusão da pesquisa acadêmica e artística em torno do cravo, 
mas também para a tão necessária fraternização em torno de uma grande 
causa. A imagem que ilustra as últimas páginas do livro, de um grupo de 
cravistas participantes da x Semana do Cravo (2013) em um encontro com 
Roberto de Regina, em seu sítio, é emblemática. Estão ali representantes 
do passado (os que lutaram pela causa), do presente (os que mantém viva 
a chama) e do futuro (os que já atravessam a fronteira para o século xxi). 

Este não é um livro que se leia de uma só vez, do começo ao fim. Pode 
servir a intérpretes, luthiers, jornalistas, críticos e comentaristas de arte, 
professores etc. A enorme quantidade de informações, permeando situa-
ções e momentos muito diversos, termina por sacrificar uma narrativa 
claramente delineada sobre as grandes mudanças durante o século. A 
inclusão no volume de um epílogo sintetizando toda a trajetória percor-
rida – destacando aspectos como a crítica, os instrumentos utilizados, 
o papel dos pianistas – contribui porém para uma compreensão mais 
clara dos fatos. Sendo o resultado de anos de pesquisa, é um livro para 
ser consultado sempre, de grande utilidade para a busca sistemática do 
profissional/pesquisador nos mais variados segmentos. Por fim, não po-
deríamos deixar de notar que trata-se de uma publicação preciosa tam-
bém para o leigo, que terá prazer estético na riquíssima iconografia e no 
extremo bom gosto com que o trabalho é apresentado.
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