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Resumo: Este trabalho tratará dos resultados de uma etnografia realizada durante 

no ano de 2014 na cidade de São Paulo com três grupos ligados à pesquisa musical 

em departamentos de música das seguintes instituições de ensino superior: FASM, 

USP e UNESP. Esses grupos têm em comum o fato de trabalharem, com maior ou 

menor proximidade, com a chamada música eletroacústica, um tipo de música ligada 

à pesquisa e à academia no Brasil. Diferencia-se da música eletrônica dançante ou 

da cultura de música eletrônica de DJs, podendo ser também chamada de música 

eletrônica erudita. O trabalho etnográfico baseou-se em algumas premissas da 

Teoria do Ator-Rede (ANT) e na noção de etnografia da música de Seeger. Além 

disso, também serão apresentadas algumas considerações sobre a relação entre 

música e máquinas/tecnologia, bem como a produção, a circulação e a recepção de 

música eletroacústica no contexto da pesquisa, além das variedades de 

performance. Essa pesquisa foi realizada como parte do Mestrado em Antropologia 

Social na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de Antropologia da 

Música/Etnomusicologia, sob orientação do Prof. Rafael José de Menezes Bastos e 

coorientação da Prof.ª María Eugenia Domínguez.   
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1. Introdução 

  

Este texto apresentará um resumo de minha pesquisa de mestrado em 

antropologia social, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A 

dissertação, que resultou do trabalho etnográfico realizado nos anos de 2013 e, 

principalmente, 2014, foi defendida em fevereiro de 2015. Atualmente, pretendo dar 

continuidade a essa pesquisa durante meus estudos de doutorado, em andamento 

na mesma universidade, visando expandi-la, sobretudo no que diz respeito aos 

locais/cidades/universidades, na tentativa de obter um panorama da produção, 

circulação e recepção da música eletroacústica no cenário brasileiro.  

Relatarei, agora, alguns dos objetivos e resultados obtidos a partir da 

pesquisa que realizei em 2014 na cidade de São Paulo, cidade de referência para a 

produção de música eletroacústica no Brasil, devido a concentração de 

universidades e grupos em atividade. 

   

2. “Música eletroacústica?” 

  

Trabalhei em minha pesquisa de mestrado com alunos de graduação e de 

pós-graduação em música, professores e técnicos de estúdio que pertencem ao 

ambiente acadêmico, ou seja, trabalham em estúdios/laboratórios dentro dos 

departamentos de música de algumas universidades públicas e privadas, produzindo 

o que se denomina, de maneira bastante ampla, “música eletroacústica” – dito de 

outro modo, para fins explicativos, poderia ser chamada também de “música erudita 

eletrônica”. O presente trabalho tratará de minha pesquisa de mestrado em 

antropologia social, concentrada na área de antropologia da música, uma etnografia 

feita a partir da vivência, na cidade de São Paulo, com representantes de três 

grupos de pesquisa musical nas seguintes instituições de ensino superior: FASM, 

UNESP e USP.  

A música eletroacústica “é a música de todos os sons” (SMALLEY apud 

FRITSCH, 2008, p.43). De acordo com Menezes (1999) a música eletroacústica 

configura-se como a área mais importante de atividade e de pesquisa da música 

contemporânea[1] devido às suas extensas possibilidades de “elaboração sonora em 

estúdio” (MENEZES, 1999, p.7), que incorpora, na composição, novas tecnologias.  
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A peculiaridade da música eletroacústica consiste, então, em aliar “as 

técnicas compositivas com os meios tecnológicos” (MENEZES, 1999, p.8), tendo 

como resultado uma espécie de “fusão entre a música instrumental e os novos 

meios tecnológicos a serviço da composição” (MENEZES, 1999, p.10). Une, além 

dos aspectos instrumentais, os aspectos vocais (o instrumental e o vocal, aqui, 

representando o “acústico”) a novos recursos tecnológicos (como, por exemplo, 

determinadas máquinas/equipamentos/computadores no estúdio, softwares, alto-

falantes, samplers, sintetizadores, entre outros). Menezes considera que há 

diferentes “categorias de intersecção entre a dimensão instrumental e a 

eletroacústica” (MENEZES, 1999, p.18), ou seja, há uma diversidade de 

experiências musicais, na música eletroacústica, que variam da “mais puramente 

instrumental à mais puramente eletrônica” (MENEZES, 1999, p.18).   

Segundo Menezes (2008), a expressão “música eletroacústica” começou a 

ser empregada sobretudo a partir do final da década de 50, como uma forma de se 

referir à música concreta/musique concrète de Pierre Schaeffer, que se concentrava 

mais em trabalhar sons puros, aliada a uma criação/busca por “objetos sonoros”, e à 

música eletrônica/elektronische Musik ─ que se focava em manipular os 

sons/transformá-los ─ de Karlheinz Stockhausen, na Alemanha. Essas duas práticas 

eram distintas em suas origens[2] mas seus processos passaram a ser “os dois 

pilares fundamentais” (MENEZES, 2008, p.17) das composições elaboradas em 

estúdios, por isso foram agrupadas sob uma mesma expressão.  Além disso, após 

entrar em sua era digital, sobretudo a partir dos anos 80, quando há a passagem da 

eletroacústica analógica para a digital (MANNING, 2004), acrescenta-se ainda a 

computer music (CICCHELLI VELLOSO & BARROS, 2014; MANNING, 2004) e a 

soundscape (paisagem sonora) (MURRAY SCHAFER, 2001) ao que se chama de 

“música eletroacústica”. De acordo com Garcia “a pesquisa com as novas 

sonoridades abriu o espaço para se trabalhar cada vez mais com a materialidade 

sonora”, portanto, “não há uma, mas muitas músicas eletroacústicas” (GARCIA, 

1998, p.17). 

A música eletroacústica no Brasil tem como pioneiro Reginaldo de Carvalho, 

aluno de Villa-Lobos. Carvalho, que trabalhava mais diretamente com a música 

concreta, montou, na década de 50, o Estúdio de Experiências Musicais, na cidade 

do Rio de Janeiro. A primeira composição de uma peça de música eletrônica, no 

Brasil, foi realizada por Jorge Antunes, na década de 60, período em que também 
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estabeleceu o Estúdio Antunes de Pesquisas Cromo-Musicais, no Instituto Villa-

Lobos (PINHEIRO, 2009).  

De acordo com Iazzetta (2006)[3], apenas posteriormente, nas décadas de 70 

e 80, surgem os primeiros cursos universitários voltados à música eletroacústica, no 

Brasil, apesar das dificuldades em termos de acesso à tecnologia. No final da 

década de 80, tornam-se mais baratos e populares os equipamentos eletrônicos e 

os computadores de uso pessoal, permitindo, assim, uma expansão da atividade no 

cenário brasileiro.  

Em relação à noção de gênero musical são interessantes os apontamentos de 

Menezes Bastos (2007) e Domínguez (2009), ambos de inspiração bakhtiniana. 

Domínguez, em sua tese sobre os gêneros musicais rio-platenses em Buenos Aires, 

afirma que Bakhtin, ao pensar os gêneros do discurso, propõe a existência de uma 

dinâmica “dialógica”, a partir da qual não se pode falar em “fronteiras rígidas” 

(DOMÍNGUEZ, 2009, p.22). Domínguez ainda menciona, ainda, que, de acordo com 

Menezes Bastos (1999), Bakhtin considera que os enunciados, desses gêneros do 

discurso, devem se mostrar “estáveis em três níveis: conteúdo temático, estilo e 

formas de composição” (DOMÍNGUEZ, 2009, p.22). 

            Sobre o conceito de gênero de discurso, Menezes Bastos (2007) explica que 

para Bakhtin “a linguagem é produzida através de enunciados – orais ou escritos - 

proferidos pelos indivíduos que tomam parte das várias esferas de atividade da 

sociedade (...) observe-se que cada esfera da linguagem engendra seus tipos 

estáveis de enunciados, os gêneros de discurso” (MENEZES BASTOS, 2007, p.10).  

 Sobre a formatação enquanto gênero musical, Garcia (1998) cita a divisão de 

Guerin (1993) na qual ele “classifica seis diferentes gêneros” à música 

eletroacústica: “o acusmático, o misto, o live, o informático, o multimídia e o 

ambiental (environnement)” (GARCIA, 1998, p.211). Seguindo essa indicação 

teórica ─ uma “pista” ─ de Guerin na tese de Garcia, busquei o artigo original de 

Guerin para aprofundar sua noção de divisão em seis gêneros e as características 

de cada um deles, visto que Garcia não se atém a observar minuciosamente a cada 

gênero pois seu interesse está centrado no gênero acusmático. 

Guerin (1993) afirma que a música eletroacústica, em seu princípio, estava 

dividida em duas tendências, a música concreta e a música eletrônica, porém essa 

divisão não faz mais sentido como fazia em sua origem, havendo, assim, 

atualmente, seis direcionamentos diferentes para a música eletroacústica.  
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De modo bastante resumido, estas são as características gerais de cada um 

deles: o primeiro gênero é o acusmático (acousmatique), que Guerin caracteriza 

como uma música “pour bande seule”, ou seja, “conservée sur un support 

magnétique”. A música é fixada/gravada em tape/fita magnética ─ ou, acrescento, 

outra mídia mais atual, como, por exemplo, os formatos digitais de áudio[4]. À guisa 

de complemento, acrescento, ainda, a definição que Chion dá para o termo 

acusmático: “se dit d´un bruit que l´on entend sans voir les causes dont il provient” 

(CHION, 1995, p.18), com o objetivo de estabelecer uma “dissociation de la vue et 

de l´ouïe” que visa proporcionar uma melhor apreensão de “l´écoute des formes 

sonores pour elles-mêmes (donc de l´objet sonore)” (CHION, 1995, p.19). Chion 

(1995) explica que o termo tem origem na escola pitagórica, cujo método 

pedagógico consistia em escutar o mestre sem ver sua aparência física, isolada da 

visão por uma espécie de cortina ou tapume disposto entre o mestre e seus 

discípulos. Era um método que visava centrar a atenção apenas na escuta e no 

conteúdo proferido, sem possíveis desvios causados pela visão. O enfoque na 

escuta rendeu à música acusmática o apelido/expressão, utilizado(a) em sentido 

depreciativo, “música ‘cega’” (GARCIA, 1998, p.22)[5]. Garcia define a música 

acusmática como “conservada em suporte fixo e difundida em concerto por meio de 

dispositivos de alto-falantes” (GARCIA, 2005, p.110).   

 Voltando à classificação de Guerin, o segundo gênero é o misto (mixte) ou 

música mista, que consiste em uma performance conjunta entre os músicos no palco 

e uma gravação/peça em suporte fixo (tape, fita magnética, etc.), feita previamente 

pelo compositor, ambas as partes se complementando.   

            O live, termo utilizado por Guerin (1993), também conhecido como live 

electronics ou electroacoustic improvisation, é o terceiro gênero da música 

eletroacústica. Diferencia-se da música mista pelo fato de não ter a parte 

fixa/gravada previamente. No live recorre-se ao uso de “dispositifs 

électroacoustiques”, durante o concerto, combinados “simultanément à des 

instruments traditionnels, soit utilisés seuls” (GUERIN, 1993, p.12), ou seja, os sons 

dos instrumentos tradicionais são modificados, no momento da performance, por 

dispositivos eletroacústicos como alguns softwares que interferem, em tempo real, 

nas sonoridades executadas pelo instrumentista.  

            O quarto gênero é denominado informático (informatique) utiliza-se de 

instrumentos “MIDI” (Musical Instrument Digital Interface), uma espécie de 
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controlador de áudio que pode ser conectado a um computador. Para Guerin (1993) 

esse gênero está ligado à informática musical/computação musical, visto o trabalho 

que se faz a nível de programação de computadores, “la programmation des 

instructions musicales à un ordinateur” (GUERIN, 1993. P.13-14).  

            O quinto gênero é o multimídia (multi-média), que Guerin (1993) descreve 

como um gênero que integra outros gêneros artísticos e outras mídias no trabalho 

criativo, que vai além da difusão acusmática ao unir outros elementos ao espetáculo, 

ato que torna as fronteiras entre os gêneros artísticos indeterminadas: “désigne ainsi 

un courant aux frontières flottantes, caractérisé par la présence de moyens 

électroacoustiques et en général par un spectacle sur scène” (GUERIN, 1993, p.14). 

Cito como exemplo as obras expostas no FILE (Festival Internacional de Linguagem 

Eletrônica), em São Paulo, durante os dias 26 de agosto a 05 de outubro de 2014, 

que continham elementos sonoros/auditivos combinavam-se com recursos visuais e 

táteis. Esse festival não fez parte do meu trabalho de campo, mesmo que eu o tenha 

frequentado.  

            Por fim, o último gênero na divisão de Guerin (1993) é o ambiental 

(environnement), que se aproxima, para o autor, da noção de paisagem sonora 

proposta por Murray Schafer (2001). Utiliza meios similares aos do gênero 

multimídia, mas tem outro tipo de intenção artística que consiste em ampliar a 

percepção de um ambiente. 

  Para Garcia as definições corriqueiras de gênero musical são definidas 

segundos os critérios de “formação instrumental, a utilização ou não de texto, 

função, espaço de apresentação e estrutura interna da música” (GARCIA, 2007, 

p.3), então, de acordo com a classificação de Guerin, “cada gênero assim 

classificado acentua um ou alguns desses critérios” (GARCIA, 2007, p.3). Desse 

modo, poderiam ser resumidos a estas classificações: “pela mídia (instrumento, 

formação instrumental, suporte); definições pela linguagem, material, processos de 

composição; definições híbridas pela mídia e herança histórica; definições híbridas 

pela mídia e linguagem (materiais, métodos e processos). Obviamente essas 

definições não podem ser somadas em uma grande definição geral que as 

englobasse, por serem contraditórias e excludentes” (GARCIA, 2007, p.3). 

Todas essas seis modalidades têm em comum unir um coletivo de 

máquinas/recursos eletrônicos-digitais, ou seja, um coletivo de não-humanos, a um 

coletivo humano, em diferentes instâncias de participação. Desse modo, faz-se 



7	
	

interessante a abordagem etnográfica da Teoria do Ator-Rede (ANT), que, para mim, 

guarda interessantes potencialidades heurísticas/analíticas para compreender minha 

experiência em campo e a construção metodológica dessa pesquisa.  

  

3. Etapa exploratória: oficina no XXVIII Festival Internacional de Inverno da 
UFSM 

  

Realizei uma breve incursão em campo, com propósito exploratório, em julho 

de 2013, no XXVIII Festival Internacional de Inverno da UFSM como participante da 

oficina de composição de música eletroacústica, coordenada pelo Prof. Dr. Stephen 

David Beck (Louisiana State University), na qual conheci compositores/estudantes 

de música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Faculdade Santa Marcelina 

(FASM). Foi uma experiência imprescindível à pesquisa, pois estive em contato com 

pessoas/interlocutores fundamentais à sua continuidade. 

Para participar da oficina era exigido de cada aluno que levasse seu próprio 

computador, um bom par de fones de ouvido e alguns softwares previamente 

instalados, o “Audacity”, software popular para edição de áudio, o “ChucK[6]”, 

software gratuito desenvolvido pela Princeton University, e o “Cecilia[7]”, interface do 

Csound[8]. Havia trezes inscritos na oficina, onze rapazes e duas meninas ─ eu e 

uma compositora de Manaus. Nessa oficina tive a oportunidade de compor, pela 

primeira vez, uma peça eletroacústica, participando de várias etapas. A primeira 

constitui-se na realização de “field recordings” ou gravações em campo, que 

consistiram em captar, com microfones de altíssima qualidade emprestados pelo 

Prof. Beck, sons interessantes do ambiente do festival como alunos estudando seus 

instrumentos, sons da cozinha e do refeitório, pássaros, água corrente, músicas da 

semana italiana, pessoas rindo e conversando, etc. Ao final da oficina realizamos um 

recital no qual todos mostraram suas peças. Foi o recital com menos público, entre 

os que estive presente no festival. Repetiu-se uma cena familiar: a cada peça a sala 

se esvaziava um pouco. 

  

4. O campo propriamente dito: buscando grupos de música eletroacústica na 
cidade de São Paulo 
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4.1. O Studio PANaroma e a X BIMESP (Bienal Internacional de Música 

Eletroacústica de São Paulo) 

  

Minha entrada em campo, que foi negociada com os professores 

responsáveis pelos grupos, no PANaroma se deu através da participação na 

disciplina “Música acusmática: gênese, gêneros, conceitos e futuro" na pós-

graduação em música, que cursei como aluna especial. Tive também acesso 

liberado às disciplinas teóricas da graduação, no entanto não me foi permitido 

participar das atividades no dia-a-dia do estúdio, sendo negada especialmente a 

participação em atividades de orientação ─ individual, para o trabalho de 

composição de cada aluno ─ que ocorriam no mesmo local 

Outra atividade ligada ao PANaroma de que pude participar foi a X BIMESP 

(Bienal Internacional de Música Eletroacústica de São Paulo), que ocorreu entre os 

dias 20 e 30 de outubro de 2014, na UNESP e no SESC Consolação, em São Paulo. 

O evento foi dividido em duas etapas: a primeira, entre os dias 20 e 26 de outubro, 

na UNESP; e a segunda, nos dias 29 e 30 de outubro, no SESC Consolação. A 

primeira etapa concentrou inúmeras atividades gratuitas, entre concertos de música 

acusmática, palestras e mesas-redondas, que se desenvolveram nos três turnos do 

dia. Foram dias de muito proveito à minha pesquisa, pois pude conversar com 

muitas pessoas nos intervalos das atividades (e durante algumas delas). Lá, 

reencontrei pessoas às quais havia entrevistado e tive a oportunidade de ter 

conversas mais informais do que as do momento da entrevista. Dessa informalidade 

pude entender questões valiosíssimas, entre um café e outro. A segunda etapa da 

bienal foi dedicada à música eletroacústica mista, com dois concertos diferentes, 

duas noites seguidas, no SESC Consolação. Esses foram os concertos com o maior 

público durante a Bimesp, mesmo sendo pagos. A grande novidade da Bimesp, para 

mim, foi poder assistir, pela primeira vez, a um concerto de eletroacústica/música 

acusmática feito/difundido por uma compositora, pouco comum nesse círculo, 

maioritariamente masculino. 

  

4.2. O estúdio da Faculdade Santa Marcelina (FASM) 

  

Como expliquei na seção anterior, não pude acompanhar as atividades de 

composição no PANaroma, entretanto esse tipo de proximidade nas atividades de 
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orientação e a convivência com os estudantes-compositores durante o processo de 

criação de uma peça eletroacústica (acusmática) me foi permitido nas experiências 

que tive na Faculdade Santa Marcelina (FASM). O acesso foi difícil no começo 

devido aos entraves burocráticos postos pela instituição, no entanto contei com o 

apoio do professor responsável pelo ensino de música eletroacústica 

Obtive autorização, em caráter excepcional, para assistir à disciplina de 

“música eletroacústica” durante o ano de 2014. Na FASM não há um grupo fechado 

e consolidado de pesquisa musical como há na UNESP ou na USP, por isso grande 

parte dos alunos de composição que seguem para a pós-graduação tem que se 

encaminhar para uma dessas instituições. Existe apenas um curso de pós-

graduação em música na FASM, voltado para o trabalho com canção popular e 

ligado ao curso de composição popular. O que existe são alunos agregados em 

torno do interesse em compor música eletroacústica, que costumam trabalhar no 

estúdio da FASM e estão ligados ao Prof. Kafejian, cuja formação foi realizada na 

UNESP sob orientação de Flo Menezes. O estúdio da FASM é o antigo PANaroma 

de Flo Menezes, que iniciou a partir de uma parceria com a FASM, onde ele 

lecionava nos anos 90. 

Aqui tive minha segunda oportunidade de compor uma peça ─ a primeira 

havia sido no festival de inverno ─ que foi feita ao longo do ano, concluí apenas em 

novembro, alguns meses após a finalização do trabalho de campo em São Paulo. 

Enviei para Kafejian, em junho, meu trabalho de composição realizado durante o 

primeiro semestre, período do campo, na FASM.  Em setembro, quando já havia 

encerrado o campo, combinamos que ele faria uma avaliação desse trabalho inicial, 

para que eu pudesse concluí-lo. Essa avaliação foi extremamente importante para 

perceber algumas regras, principalmente pelo julgamento dos meus erros 

composicionais. Nos encontramos em setembro no estúdio, durante uma de minhas 

visitas a São Paulo ─ dessa vez eu havia ido para acompanhar as exposições do 

FILE (Festival Internacional de Linguagem Eletrônica). 

  

4.3. O NuSom e o Ibrasotope Música Experimental 

  

O grupo de mais fácil acesso, para mim, e que parece ter entendido melhor 

minha proposta de pesquisa foi o NuSom (Núcleo de Pesquisas em Sonologia) ─ 

certamente por sua orientação interdisciplinar ─ pertencente ao departamento de 



10	
	

música da USP (Universidade de São Paulo), coordenado pelo Prof. Fernando 

Iazzetta, que também é responsável pelo LAMI (Laboratório de Acústica Musical e 

Informática). 

O trabalho de pesquisa do NuSom envolve uma grande variedade de 

produções musicais, enfatizando principalmente a chamada música experimental, 

com destaque para trabalhos de improvisação musical. Segundo Fernando, um dos 

meus interlocutores “nossa produção musical tem sido relativamente grande, mas há 

alguns anos ela tem se voltado mais à música experimental do que à eletroacústica, 

embora a maior parte dos integrantes do nosso grupo tenha feito ou ainda faça 

música eletroacústica "tradicional"”. 

O NuSom conta com a participação de estudantes e professores do 

departamento de ciência da computação da USP, parceria firmada a partir do 

interesse que Iazzetta e alguns colegas tiveram em acústica musical, “projeto 

voltado pra acústica de salas, edição de acústica de teatros, salas de concerto”. 

Desenvolveram, juntos, um software de medição acústica. Essa união inaugurou 

uma área nova de atuação dentro do LAMI, a área de acústica musical. Após essa 

iniciativa, formaram o Mobile, grupo anterior ao NuSom, com interesse voltado para 

“música e tecnologia e aspectos de interatividade (...) e música experimental (...) e a 

música eletroacústica”. Fernando afirma que o LAMI é “uma espécie de 

infraestrutura que dá suporte pra esses projetos”. Tive, ainda, a oportunidade de 

assistir a algumas aulas de música eletroacústica ministradas por Fernando na 

graduação em música da USP. 

O Ibrasotope Música Experimental[9] é coordenado por Mário, ligado ao 

NuSom, aluno do programa de pós-graduação em música na ECA-USP. A 

programação musical do Ibrasotope, com apresentações semanais nas sextas-

feiras, é bastante variada, conforme pude acompanhar: difusão de peças 

eletroacústicas acusmáticas; execução de peças eletroacústicas mistas, live 

electronics; gambiarras, de todo tipo, representando as performances de hardware 

hacking; e improvisações ─ livres ou não ─ que eram as mais frequentes.  

O Ibrasotope também participou ativamente da organização do XII Encun 

(Encontro Nacional de Compositores Universitários). O evento foi organizado pelos 

membros do Ibrasotope e diversos estudantes da USP, além de contar com 

estudantes de outras instituições. É um evento alternativo, sem apoio institucional, 

autogerido pelos estudantes – há, por trás, uma noção de “liberdade estética”. 
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Contou com baixo orçamento ─ não tinham dinheiro, a certa altura da organização 

prévia do evento, para a impressão de cartazes e da programação, e contavam com 

doações ─ e investimento pessoal dos próprios estudantes para virem a São Paulo 

─ estudantes de lugares distantes como alguns estados do nordeste e do sul do 

Brasil. Os ambientes de realização dos concertos, sempre gratuitos, eram muito 

receptivos: algumas praças públicas, o Centro Cultural São Paulo, a Biblioteca Mário 

de Andrade e a sede do Ibrasotope. Esses são espaços de fácil acesso via 

metrô/transporte público[10]. O evento é caracterizado como “itinerante”[11] e 

“descentralizado”[12], com foco em um “trabalho colaborativo”[13]. Enfatiza-se ainda 

que a 12ª edição “terá a particularidade de ter todas as suas atividades realizadas 

em ambientes fora da universidade”[14] tendo em vista “o interesse em expandir o 

espaço de atuação das práticas musicais presentes no encontro, de modo a fazer 

com que essa produção circule por outros ambientes e torne-se acessível a um 

público mais amplo”[15].  

  

5. “Se vai embora, então, por que veio?”[16]: máquinas, engavetamentos e 
hibridismos ─ produção, circulação[17] e recepção 

  
Fábio e Matheus, meus interlocutores, falam das infinitas possibilidades 

sonoras que a música eletroacústica abre em termos composicionais. Ana, outra 

interlocutora, acha, no entanto, que de um modo ou outro, por mais possibilidades 

que hajam, cai-se sempre em clichês tímbricos, com sonoridades limitadas pelos 

próprios limites operacionais dos softwares de áudio[18].  

Menezes Bastos (2014) trata da questão da disputa pela autoria musical da 

canção “Saudosa maloca” de Adoniran Barbosa, que fez a primeira versão, e os 

Demônios da Garoa, que disputaram a autoria a partir da elaboração de um arranjo 

para essa canção, arranjo este que se tornou bastante popular. A partir disso, é 

interessante repensar a questão da autoria no que diz respeito às músicas 

eletroacústicas: o criador/desenvolvedor de um software de áudio ou de algum plug-

in para esses softwares deveria ter sua autoria incluída na peça?[19]  

O clichê que Ana, minha interlocutora, relata está ligado ao uso que se faz de 

alguns softwares e de alguns plug-ins, que tornam os timbres padronizados se os 

sons não forem bem trabalhados ou explorados por meio dessas ferramentas. Os 

plug-ins, que são “um programa que, ao ser ativado, permite ter acesso a outras 



12	
	

funções de um programa maior” (BACAL, 2010, p.7), somam/multiplicam as 

possibilidades funcionais/tímbricas dos softwares empregados para a composição 

musical, ou seja, expande as possibilidades de uso de um software na música 

eletroacústica. Assim, é possível recombinar elementos e materiais de modo a 

permitir que eles se oponham “a um determinismo tecnológico, traçando formas de 

resistência à homogeneização estética e funcional” (NESPOLI, 2013, p.426). 

 O problema do clichê deve-se ao fato de não surpreender o ouvinte ou deixar 

de ser surpreendente, quase sempre caindo nos velhos padrões, nos quais a 

tonalidade deixava saber, por antecedência, o que viria na obra, sejam pelos 

acidentes ou, então, pelas fórmulas padronizadas. Essa foi uma das críticas que 

recebi do Prof. Sérgio Kafejian para a composição que fiz na FASM: ela estava em 

4/4[20]. Não fiz isso conscientemente, mas por estar acostumada a tocar peças com 

fórmulas de compasso definidas a princípio, acabei caindo no clichê em termos 

rítmicos. O fato foi que utilizei trechos de gravações ─ com os sons já transformados 

nos softwares que trabalhei, não utilizei nada “puro” ─ que tinham exatamente cinco 

ou dez segundos, remetendo, então, a uma rítmica de um compasso 4/4, como se 

fossem semínimas, os trechos de dez segundos, e colcheias, os trechos de cinco 

segundos. Após essa crítica de Kafejian, trabalhei para quebrar com esse clichê 

rítmico na peça finalizada, já que “a música contemporânea rompe com essas 

formas rítmicas, que ainda se mantém fortes na música popular”, com imensa 

dificuldade para romper com a teoria musical que eu havia estudado por anos.  

Sobre essa experiência de composição durante o campo, eu não possuía 

domínio teórico da estrutura de uma composição acusmática, então fiz peças fracas 

estruturalmente, com muitos clichês e me baseando em parâmetros tradicionais. O 

professor da FASM achou tudo muito previsível na minha peça devido às durações 

similares de cada som, afirmando também que não trabalhei o silêncio, pois não 

havia nenhum momento de silêncio na peça. Para piorar, fiz uma versão mono[21], 

por engano e descuido, que deixou o som “achatado”, “com achatamento de 

camadas”, e, por isso, “quase sem espacialidade”. Kafejian disse que se faz muita 

coisa por tentativa e erro e que compor música eletroacústica “é como esculpir um 

vaso de cerâmica: você vai modelando, meio na marra de vez em quando”. Apesar 

desses pontos fracos, elogiou meu esforço em transformar os timbres emitidos pelo 

motor do espremedor de frutas.  
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Faz parte do processo uma espécie de higienização/assepsia do som, no 

sentido de que se prima pela qualidade das captações sonoras, com bons 

microfones, em ambientes sem ruídos externo ─ a menos que essa seja, claro, a 

proposta do compositor ─ como o estúdio. Ouvi de um dos meus interlocutores “isso 

aqui é um hospital do som, a gente vai limpar tudo (...) pra ficar o mais perfeito 

possível”. O som não pode “clipar”, ou seja, não pode atingir frequências que 

distorçam o som no momento em que ele sai dos alto-falantes, ou seja, frequências 

em uma faixa dinâmica maior do que a caixa aguenta, e não pode haver “cliques” 

nas gravações e na montagem da peça, a saber, os cortes devem ser feitos com o 

máximo de cuidado, de modo que os fade-ins[22] e os fade-outs[23] estejam feitos 

cuidadosamente e milimetricamente calculados, caso contrário o efeito que se 

escuta ao montar/colar os trechos, para a composição, são pequenos cliques ou 

estalos, que sugerem falta de destreza e habilidade do compositor. A peça que fiz no 

festival de inverno estava repleta de clipados e cliques, devido a minha falta de 

habilidade no manejo dos arquivos de áudio e dos softwares, além do fato de eu não 

saber, até aquele momento, que esses efeitos eram mal vistos/ouvidos. No segundo 

trabalho que fiz, já na FASM, tive esse cuidado em “higienizar” bem os trechos que 

usei, no entanto falhei em outros quesitos, como já citado anteriormente. 

A “música eletroacústica de gênero acusmático” (GARCIA, 2005, p. 105) foi a 

mais frequente em termos de performance durante a pesquisa. De um modo geral, 

os interlocutores apontam uma vantagem da música acusmática em relação aos 

demais gêneros: a possibilidade de realizar um trabalho solitário, conseguindo 

trabalhar por si mesmo em todas as etapas do processo musical, sem depender de 

elementos externos como instrumentistas e compromisso com ensaios.  

Mesmo com as diferenças entre os gêneros que fazem parte do que se 

chama música eletroacústica, todas essas modalidades compartilham o fato de 

unirem um coletivo de máquinas/recursos eletrônicos-digitais ─ não-humanos, 

mesmo que sejam produtos humanos ─ a um coletivo humano. Ademais, Bacal 

(2010) trabalha as noções de “autoria ciborgue” executada por “produtores 

ciborgues”, em menção à noção de ciborgue trabalhada por Donna Haraway (2000). 

De acordo com Bacal o “agenciamento da categoria "produtor" depende de seu 

poder ambíguo, de se apresentar como um termo de mediação entre “técnico” e 

“artista”, entre estéticas e habilidades” (BACAL, 2010, p.10), ou seja, ele é um artista 
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que necessita dominar uma linguagem estética e ter habilidades técnicas para lidar 

com ferramentas que podem atender a essa linguagem[24].  

No caso da música eletroacústica, o “laboratório” vai muito além do espaço 

físico destinado à pesquisa, à gravação (no ambiente de estúdio), à composição e à 

performance, passando a ser também o ambiente de trabalho no computador 

─através do uso de softwares e da internet ─, permitindo, assim, que se faça uso 

desse “laboratório” fora do ambiente acadêmico ─ no sentido de que pode ser 

levado para qualquer lugar que não seja o laboratório em si. Os compositores 

podem, então, trabalhar em casa, mas ainda necessitam recorrer, de um modo 

geral, ao ambiente físico do laboratório, já que dificilmente todos tem acesso aos 

programas pagos ─ alguns servem-se de programas pirateados, baixados da 

internet ─ e aparelhos de estúdio, incluindo os alto-falantes de alto desempenho, 

que apenas as universidades dispõem de recursos para investir ─ alguns 

compositores acabam alterando sua prática/processo criativo pela dificuldade de 

acesso após o fim do período de estudos, quero dizer, após terminarem seus cursos 

acadêmicos de graduação ou pós-graduação, recorrendo muitas vezes à 

composição de música instrumental. Iazzetta ao discorrer sobre a laptop music[25] 

afirma que o computador passa a ter o papel de “estúdio, ferramenta de 

composição, gerador sonoro, instrumento musical, arquivo de músicas e aparelho de 

som” (IAZZETTA, 2009, p.194). Manning (2004) também escreve sobre o 

computador pessoal (PC) “as a musical tool” (MANNING, 2004, p.347) para o 

processamento de sons e para a composição musical.  

Percebi, a partir de meu trabalho de campo, que o caso da música 

eletroacústica, caracteriza-se como um fenômeno que se retroalimenta: os próprios 

compositores e/ou intérpretes/difusores, ligados ao meio, são também o público, de 

um modo geral. Isso torna o evento bastante restrito/hermético, além de gerar a 

chamada “música de gaveta” ─ expressão utilizada por um dos meus interlocutores: 

muitos trabalhos necessitam de um aparato tecnológico que impossibilita ou 

restringe sua execução em espaços fora da academia ─ que é onde normalmente há 

mais recursos, em termos financeiros e estruturais[26].  

De acordo com Souza (2013), em sua etnografia sobre a vida e a obra do 

compositor Gilberto Mendes, escreve sobre o que o compositor nomeia “arte 

impopular”[27]: “não apenas a música de vanguarda é impopular, mas também toda 

arte que está ligada à produção do signo novo, ao alto grau de elaboração e 
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comprometimento do artista com relação à evolução de sua linguagem” (SOUZA, 

2013, p.203). Criam-se narrativas e conceitos para legitimar esse tipo de música, 

fato que a afasta do grande público e a prende aos círculos acadêmicos[28]. Diogo, 

um dos meus interlocutores, fala sobre a “evolução” da música eletroacústica, 

compreendo que seja nesses mesmos termos.  

Ela passa a ser “impopular” pois tem acesso restrito a “apenas a uma 

pequena parcela da população, por ser culta e pelo seu alto grau de elaboração em 

relação ao outro universo, popular” (SOUZA, 2013, p.203). A música “erudita” e/ou 

de vanguarda passa a ser concebida como um polo oposto à música popular, já que 

esse afastamento tende a legitimá-la ainda mais: “colocada como o outro lado da 

moeda, a arte popular obedece a outros princípios, quais sejam: a comunicação de 

massa, a simplicidade da linguagem e o caráter de entretenimento” (SOUZA, 2013, 

p.203). 

            A existência desse tipo de música depende do apoio e aparato institucional 

de uma universidade. Assim, a instituição (universidade) financia pesquisas e 

oferece infraestrutura que dificilmente existiriam a partir de uma iniciativa ou 

investimento pessoal. Os alunos e professores requisitam recursos conforme suas 

necessidades artísticas, o que incrementa o aparato institucional. No entanto, apesar 

desse aparato, há também grande investimento pessoal para o acesso a recursos 

de baixo custo para uso individual.  

Sobre a "música de gaveta" ─ leia-se música feita na academia e que não 

circula por outros meios ─ existem tentativas de facilitar sua circulação com a 

produção de CDs e DVDs. Apesar disso, a dificuldade de gravar uma peça em CD 

está no processo de passá-la por uma “redução estéreo” (Matheus) – facilita a 

comercialização e a circulação, mas se perde em qualidade sonora, dificultando 

também a espacialização da peça, no caso dela ser acusmática. 

 Os músicos/compositores ligados ao NuSom (USP) tem um foco na questão 

colaborativa do fazer musical, reforçando as relações humanas envolvidas na 

composição musical, que torna o trabalho menos solitário. Diogo fala da demanda 

por peças a partir de pedidos de músicos e não o contrário. Todos esses fatores 

também contribuem para tornar a composição/peça menos “engavetada”, ou seja, 

há certa funcionalidade no trabalho.          

A expressão “música de gaveta” também remete ao hermetismo presente, de 

um modo geral, nas atividades dos grupos ─ com exceção talvez do grupo da USP, 
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que faz amplo uso das redes sociais e da internet para divulgar trabalhos 

musicais/concertos e defesas de trabalhos acadêmicos de mestrado e doutorado ─ 

com pouca divulgação das datas de concertos e eventos relacionados às atividades 

dos grupos, circulando quase que exclusivamente no boca a boca, em listas/grupos 

por e-mail ou ainda em cartazes anunciados em ambientes da própria comunidade 

acadêmica, fato que restringe o acesso a quem é de fora ─ dos grupos e da 

comunidade acadêmica. 

 

6. Antropologia e a institucionalidade da arte  
 

A existência desse tipo de música depende do apoio e aparato institucional de 

uma universidade. Assim, a instituição (universidade) financia pesquisas e oferece 

infraestrutura que dificilmente existiriam a partir de uma iniciativa ou investimento 

pessoal. Os alunos e professores requisitam recursos conforme suas necessidades 

artísticas, o que incrementa o aparato institucional. No entanto, apesar desse 

aparato, há também grande investimento pessoal para o acesso a recursos de baixo 

custo para uso individual.  

Em relação a isso, Mary Douglas (1986/2007) argumenta que “as instituições 

conferem identidade” às pessoas através da imposição de limites, derivadas de sua 

lógica extremamente racional. No entanto, essa relação é recíproca, pois que os 

indivíduos também se beneficiam, já que o esforço humano em estruturar 

organizações contribui para que seja ampliada a “capacidade de lidar com 

informações” (DOUGLAS, 1986/2007, p.63). As instituições são, para Douglas, 

criadas “por meio de um aparato cognitivo” (DOUGLAS, 1986/2007, p.63), cuja 

estrutura formal é transposta tanto para o domínio humano quanto aos domínios 

não-humanos que compõem essa organização. 

Bourdieu afirma “o sucesso de uma carreira universitária passa pela ‘escolha’ 

de um orientador poderoso, que não é necessariamente o mais famoso nem mesmo 

o mais competente tecnicamente” (BOURDIEU, 1984/2011, p.128). Esse poder está 

ligado, nos ambientes que frequentei, à proximidade com os grandes centros de 

produção de música contemporânea e, acima de tudo, à proximidade com uma 

determinada linhagem de compositores, os mestres fundadores da área. Um dos 

meus interlocutores afirmou, em certa ocasião, que o valor estético da peça às 

vezes é dado pelo status do compositor no meio, não pela estética da peça em si. 
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Price ao tratar da mística do conhecedor de arte, o define como alguém 

elegante, autoconfiante e, sobretudo, “um homem de supremo bom gosto” (PRICE, 

1991/2000, p.27), cujas opiniões estão sempre envoltas em “uma autoridade 

especial” (PRICE, 1991/2000, p.27), assim como “o pedigree de uma obra de arte 

(...) constitui uma linhagem autenticada que dá ao comprador em potencial uma 

garantia do valor da compra” (PRICE, 1991/2000, p.146). 

Entram ainda outras questões que contribuem para a valorização de um 

compositor conforme pude observar em minha pesquisa: a autopromoção e a 

propaganda tornam-se modos de legitimação artística, ou seja, aparecer na grande 

mídia e, ainda, obter recursos econômicos de altas quantias também incrementam a 

legitimidade artística para o grande público e a crítica de grande circulação como, 

por exemplo, algumas revistas não-acadêmicas de música.  

Nesse sentido, Douglas afirma que as instituições funcionam através de 

lembranças e esquecimentos, pois “iluminam certos tipos de acontecimentos e 

obscurecem outros” (DOUGLAS, 1986/2007, p.75). Assim, as instituições criam 

“lugares sombreados” (DOUGLAS, 1986/2007, p.75) nos quais nada se vê e, por 

isso, nada se pergunta. Esse movimento de lembrar e, também, esquecer 

determinadas coisas, fatos, acontecimentos e pessoas significa, para Douglas, que 

as instituições inspecionam a ordem social “agindo sobre as mentes individuais” 

(DOUGLAS, 1986/2007, p.75). 

Ou seja, existe a valorização e a eleição de determinados cânones ou 

referências dentro dessas linhagens intelectuais-universitárias, dinâmica imposta 

pela própria estrutura institucional. A legitimidade acadêmica de um compositor 

depende de sua herança intelectual: há sempre ênfase nos nomes dos orientadores 

e pessoas “importantes” na área, enfatizando-se sua importância no campo, com 

quem meus interlocutores trabalham ou trabalharam. Poderia ir além e afirmar, 

ainda, que esses esquecimentos e lembranças também contribuem para definir 

parâmetros que diferenciam a música dita “erudita” e a música dita “popular”1. 

Há constantemente algum tipo de referência aos fundadores da música 

eletroacústica ─ da música concreta e da música eletrônica ─ e quanto mais próximo 

ou maior o contato com eles, maior a legitimidade artística do compositor. De acordo 

com Bourdieu, essa referência aos mestres faz parte da própria instituição 

																																																													
1 Sem jamais esquecer que na música popular também está presente essa questão das linhagens 
consagradas e da valorização dos músicos que se instituem como herdeiros legítimos.  
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universitária, desde a sua fundação, na idade média: “não há mestre sem mestre: 

nullus assumi debet in magistrum, qui sub magistro non fuerit discipulus” 

(BOURDIEU, 1984/2011, p.131). A proximidade com os mestres fundadores é uma 

forma de reforçar o valor institucional e legitimar o habitus acadêmico: 

 

 
Não há mestre reconhecido que não reconheça um mestre e, por 
meio dele, a magistratura intelectual do sagrado colégio dos mestres 
que o reconhecem. Não há mestre em uma palavra que não 
reconheça o valor da instituição e dos valores institucionais que se 
enraízam na recusa instituída de todo pensamento não institucional, 
na exaltação da ‘seriedade’ universitária, esse instrumento de 
normalização que tem para ele todas as aparências, as da ciência e 
as da moral, ainda que frequentemente seja apenas o instrumento da 
transmutação dos limites individuais e coletivos da virtude científica 
em escolha. (BOURDIEU, 1984/2011, p.131)  

 

Não basta estar apenas ligados aos mestres fundadores, faz-se necessário, 

ainda, dedicar o máximo de seu tempo ao trabalho artístico/composicional, tanto na 

universidade quanto em casa. De fato, vários alunos costumavam passar as 

madrugadas e os finais de semana no ambiente do estúdio, havia, inclusive, certa 

cobrança para priorizassem o trabalho naquele ambiente e não em casa. Bourdieu 

(2011) analisa o ambiente acadêmico/universitário francês. As instituições 

universitárias são o espaço por onde transita o homo academicus ─ campo de 

inúmeras disputas políticas por poder e prestígio. Segundo Bourdieu “como toda 

forma de poder pouco institucionalizado e que exclui a delegação de poderes ainda 

que bem fundados, o poder propriamente universitário só pode ser acumulado e 

mantido à custa de um gasto constante, e importante, de tempo” (BOURDIEU, 

1984/2011, p.132). Esse uso do tempo e dedicação dele à instituição é fundamental 

para a transmissão e reprodução do habitus acadêmico/universitário. Remete-se, 

então, à noção de campo, de Bourdieu (1989/2010), lugar de disputas por 

legitimação e poder. 

Roberto Kant de Lima (1997) pensa nos termos de uma antropologia da 

academia, lugar que se caracteriza, conforme o autor, por impor “limites à produção 

intelectual, domesticando-a” (LIMA, 1997, p.39), de modo a manter a reprodução de 

uma forma acadêmica.  Ouvi de um interlocutor anônimo que os estúdios eram um 

espaço de “doutrinamento estético” ─ não serei ingênua em negar que qualquer tipo 

de doutrinamento é habitual nos círculos acadêmicos, algo naturalizado, no entanto, 
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não vejo isso como um problema, apenas como uma característica do trabalho feito 

nas universidades, portanto, com o trabalho artístico não poderia ser diferente.  

 

Notas de rodapé 

 

[1] Ou, dito de outro modo, “a mais atual e prospectiva poética contemporânea da 

composição musical” (MENEZES, 2008, p.19). 

[2] A música concreta trabalhava com o “processamento ou tratamento sonoro de 

sons já existentes, ‘concretos’” enquanto que a música eletrônica “preferia gerar 

seus próprios sons através de técnicas de síntese sonora, extraindo dos aparelhos 

eletrônicos (originalmente projetados para o rádio) o que estes podiam fornecer 

como materiais sonoros” (Menezes, 2008, p.17). 

[3] Informação retirada do verbete “Música eletroacústica” da Enciclopédia Itaú 

Cultural de Arte e Tecnologia.  

[4] Exemplos: os formatos mais populares são o AIFF ou AIF (Audio Interchangeable 

File Format) e o WAV ou WAVE (Waveform Audio File Format). Os menos populares 

para a música acusmática são MP3 (MPEG-1 ou MPEG-2 Audio Layer III) e WMA 

(Windows Media Audio). 

[5] Garcia (1998) visa, em sua tese, desmantelar essa expressão atribuída à música 

acusmática.  

[6] “ChucK é uma linguagem de programação para síntese sonora em tempo real e 

para criação musical”, tradução minha. (Fonte: http://chuck.cs.princeton.edu/). 

[7] “Cecilia é uma interface gráfica para síntese sonora e um pacote de 

processamento sonoro do Csound”, tradução minha. (Fonte: 

http://www.csounds.com/resources/utilitiestools/).  

[8] Software para síntese musical, cujo uso é bastante popular.   

[10] Sem esquecer que, nesse sentido, a UNESP também é acessível por estar 

situada na frente do terminal da Barra Funda em São Paulo. 

[11] Fonte: http://encun.info/ 

[12] Fonte: http://encun.info/ 

[13] Fonte: http://encun.info/ 

[14] Fonte: http://encun.info/ 

[15] Fonte: http://encun.info/ 
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[16] Frase que faz parte do espetáculo “Transparência”, apresentado por integrantes 

do NuSom no SESC Ipiranga, em São Paulo, em outubro de 2014. 

[17] Aqui, as noções de “produção” e “circulação” são usadas no sentido que Araújo 

(2005) faz em relação a sua pesquisa sobre o samba carioca: “os termos ‘produção’ 

e ‘circulação’ são compreendidos como redes interligadas de recriação contínua de 

forma e conteúdo assumidos como ‘samba’ entre diferentes indivíduos, grupos e 

instituições” (2005, p. 199).  

[19] Esse questionamento abre possiblidades a serem elaboradas em uma 

continuidade deste trabalho. 

[20] Lê-se “compasso quatro por quatro”. Em teoria musical significa um compasso 

formado por quatro tempos/pulsos de uma semínima, ou seja, a semínima é a 

unidade de tempo do compasso. Ele é representada pelo número quatro pois é uma 

figura musical cuja duração equivale a ¼ do tempo de uma semibreve, que é a figura 

musical de maior duração.  

[21] “Mono” é uma abreviação para monofônico, ou seja, a transmissão do som 

passa por apenas um canal. 

[22] É a entrada dos trechos de áudio recortados para serem manipulados no 

software. É necessário que o nível o sinal de áudio aumenta gradualmente para 

amenizar as falhas na montagem dos trechos para a composição.  

[23] É a saída/conclusão dos trechos de áudio recortados para serem manipulados 

no software. É necessário que o nível o sinal de áudio diminua gradualmente para 

amenizar as falhas na montagem dos trechos para a composição.  

[24] Fica este questionamento: poderíamos falar de uma “música ciborgue”? 

[25] Cujos “representantes” se situam “entre a música de vanguarda eletroacústica e 

a música eletrônica de dança” (IAZZETTA, 2009, p. 194), ou seja, é uma expressão 

bastante genérica, que abrange a variedade de pessoas que trabalham com o 

computador para produzir/compor música, comportando, então, heterogeneidade de 

estilos/gêneros. 

[26] Essas questões geram algumas reflexões: a música produzida na academia 

hoje reflete o que é feito em termos de produção musical fora dela? Ou é uma 

produção “alienada”/ “apartada” e que faz sentido apenas dentro de contextos de 

pesquisa acadêmica? 
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[27] Na apresentação que Sérgio Freire faz do livro “Música e mediação tecnológica” 

(2009), de Fernando Iazzetta, fala em “terza pratica” musical, essa que é mediada 

pela tecnologia, não se situando entre erudito ou popular.  

[28] Esse tipo de narrativa leva ao extremo a ideologia que há em torno da 

inpenetrabilidade popular da música erudita em geral. 
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