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Música e Tecnologia: os primeiros resultados de uma prática musical acadêmica 

com mediação tecnológica  
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O presente trabalho relata a nossa experiência de produção do CD ¨Música 
Eletroacústica da Universidade Federal do Rio de Janeiro¨, fruto das pesquisas 
concluídas pela primeira turma de Composição de Música Eletroacústica do Programa 
de Pós-Graduação em Música da UFRJ. Lançada pela linha editorial de CDs Minerva, 
inaugurando a então recente área de criação musical implementada em nível de 
mestrado, a produção deste CD marcou o surgimento de uma nova geração de 
compositores ligada à composição musical assistida por computador. Com o apoio de 
seus orientadores - coordenadores do LaMuT (Laboratório de Música e Tecnologia da 
UFRJ) –, os quatro integrantes do projeto compuseram obras que representaram 
significativa amostra de um trabalho voltado para a interação entre música e novas 
tecnologias. As peças selecionadas, com configurações distintas, foram realizadas a 
partir de todo um suporte eletroeletrônico, seja aplicando diferenciados tratamentos a 
textos poéticos, seja promovendo manipulações sonoras em tempo real - um dos 
recursos fornecidos pela tecnologia computacional contemporânea. Este relato apresenta 
características do CD e seu processo construtivo, considerando-se a reflexão, 
interlocução e discussão como elementos fundamentais para a consolidação de uma 
agenda de pesquisa em composição de música eletroacústica desenvolvida num 
ambiente acadêmico sintonizado com o novo milênio. 
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Introdução  
 

No Brasil, a presença da prática musical com mediação tecnológica em 

ambientes acadêmicos só começou a ter maior expressividade a partir da década de 90 

do século XX. Desde então, várias instituições de ensino abriram cursos especializados 

em composição musical assistida por computador e muitos programas de pós-graduação 

passaram a oferecer disciplinas na área de música eletroacústica, criando até mesmo 
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cursos stricto sensu – mestrado e doutorado - e laboratórios que pudessem amparar a 

produção voltada para a inserção de novas tecnologias.2 

Retrocedendo brevemente na história, a construção do sintetizador modular 

brasileiro (1975) e o desenvolvimento de novas linguagens para a síntese aditiva (1977) 

contribuíram para despertar o interesse dos compositores a novas experimentações. A 

incorporação do computador e seus periféricos aos laboratórios, estúdios, centros e 

núcleos de pesquisa também colaborou para a realização de incursões sonoras 

inovadoras. O desenvolvimento tecnológico cada vez mais acelerado exigiu 

transformações em ambientes acadêmicos considerados até então tradicionais. É bem 

verdade que na passagem dos anos 50 para os 60 já vinham sendo realizadas 

experiências brasileiras no campo da Musique Concrète e da Elektronische Musik.3 O 

compositor paraibano Reginaldo Carvalho criara a primeira obra eletroacústica e o 

primeiro estúdio de música desse gênero no Brasil após estudos em Paris com 

Messiaen, discípulo de Pierre Schaeffer - pioneiro da Musique Concrète; o compositor 

carioca Jorge Antunes inaugurara as experiências eletroacústicas brasileiras inspiradas 

nos trabalhos apresentados em Darmstadt sobre a síntese sonora eletrônica. 

No caso em questão, tratamos da abertura da área de Composição de Música 

Eletroacústica no Programa de Pós-Graduação em Música – Mestrado - da Escola de 

Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que resultou na produção, no ano de 

2002, do CD ¨Música Eletroacústica da Universidade Federal do Rio de Janeiro¨, 

lançado por recém criada linha editorial de CDs denominada Minerva, cujo objetivo 

neste número inicial era o de mostrar o resultado das pesquisas concluídas pela primeira 

turma da área ora implantada, que trata especificamente da composição musical através 

da mediação tecnológica. 

                                                           
2
 A partir de 1990 foram fundados centros brasileiros de referência para estudos envolvendo música e 

tecnologia, tais como: LaMuT – Laboratório de Música e Tecnologia (UFRJ); LLS – Laboratório de 
Linguagens Sonoras (PUC/SP); LCM – Laboratório de Computação e Música (UFRGS); NICS – Núcleo 
Interdisciplinar de Comunicação Sonora (UNICAMP); Studio PANaroma de Música Eletroacústica 
(UNESP). 
3 Correntes europeias (francesa e alemã, respectivamente) que perduraram por toda a segunda metade do 
século XX, visando atingir novos caminhos para a produção de obras musicais, seja utilizando sons 
gravados em ambientes diversos - manipulados e redimensionados em estúdio -, seja recriando sons por 
meio da síntese eletrônica. ¨Essa fusão de elementos de natureza distinta gerou o conceito de música 
eletroacústica.¨(LIMA, 2002, p.21). 
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Ao se referir sobre a aproximação entre música e tecnologia, Iazzetta (2009) 

deixa claro que tal associação pode trazer certa tensão aos envolvidos nesta prática e 

consequentemente estimula a discussão em torno do assunto, ressaltando que 

Compositores aventaram a hipótese do surgimento de uma arte nova, 
intérpretes sentiram-se ameaçados pela reprodução em massa de 
gravações e pela automação da performance trazida por sistemas 
eletroeletrônicos, ao passo que os ouvintes viram-se, em mais de um 
sentido, obrigados a desenvolver novas estratégias de escuta, à medida 
que o contato com a música passou a ser mediado pelas tecnologias de 
áudio, em última instância emblematizadas pela onipresença dos alto-
falantes. (IAZZETTA, 2009, p.21). 
 

O presente trabalho relata a nossa experiência, na época na Coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ, à frente da produção do primeiro CD 

do selo Minerva, que marcou o surgimento de uma nova geração de compositores ligada 

à composição de música eletroacústica. Sem dúvida, a instituição acadêmica citada e o 

seu corpo docente especializado tiveram papel fundamental na formação desta geração, 

orientando-a para alcançarem resultados inovadores e significativos. 

A fundação do LaMuT4 – Laboratório de Música e Tecnologia da Escola de 

Música da UFRJ - foi de extrema importância em todo o processo porque acolheu esta 

primeira turma com suas pesquisas e experimentos sonoros. Aliás, o referido laboratório 

abrigou por mais de dez anos toda a produção discente – graduação e pós-graduação - 

da instituição no que se refere à área específica.5 

Com este CD objetivou-se mostrar os resultados sonoros das pesquisas através 

dos trabalhos distintos de quatro participantes do projeto – Marcelo Carneiro de Lima, 

Marcelo Conduru, Daniel Quaranta e Neder Nassaro (os dois primeiros orientados pelo 

professor Rodolfo Caesar e os demais pelo professor Rodrigo Cicchelli Velloso) -, uma 

vez que criaram e percorreram novos caminhos de assistência à composição musical. O 

seus orientadores tiveram a árdua e gratificante tarefa de mediar as discussões travadas 

ao longo das etapas percorridas, nada mais do que uma necessidade de nosso tempo, 

                                                           
4
 O LaMuT foi fundado para ser o núcleo central das atividades disciplinares e de pesquisa relacionadas à 

música eletroacústica e à tecnologia musical. O projeto recebeu apoio financeiro do CNPq, tendo sido 
iniciado em 1992 e concluído em 1995. Os seus objetivos apontavam para o ensino da música 
eletroacústica em disciplinas integradas aos currículos de graduação e pós-graduação, abrangendo 
múltiplas questões inerentes à instrumentação, estética, composição e escuta. 
5
 O trabalho do compositor de música eletroacústica passa por importantes etapas que, consideradas de 

forma sucinta, podem ser destacadas como: ¨escolha dos materiais, preparação dos materiais e 
distribuição dos materiais ao longo do tempo.¨ (CONDURU, 2002, p.55). 
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que impõe novos conceitos, escolhas e situações. À propósito, pode-se afirmar que ¨o 

advento de novas tecnologias aplicadas ao universo musical ao longo dos últimos cem 

anos provocou uma redefinição do espaço da composição musical.¨(VELLOSO, 2000, 

p. 50). 

Assim, em se tratando da relevância do trabalho, percebe-se já no novo milênio a 

abertura de várias portas na direção de se conhecer e compreender melhor as bases 

estéticas que sustentam as tantas ramificações da música eletroacústica e que criam 

condições mais profícuas aos compositores na descoberta de suas poéticas individuais. 

 
Consi derações sobr e processos composicionais  na cri ação musical 

Embasamento Teórico 

 

Os referenciais teóricos podem ser entendidos aqui como conceitos e concepções 

que ampararam os compositores-pesquisadores em suas criações. Na produção 

eletroacústica brasileira contemporânea, a variedade das manifestações musicais acaba 

remetendo a referenciais teóricos também variados, oriundos das diversas modalidades 

e peculiaridades que o gênero tem.6 As influências teóricas podem apresentar bases 

conceituais e estéticas distintas e até antagônicas dependendo do que está em foco – 

Musique Concrète, Elektronische Musik ou Computer Music?7 

Assim, procurou-se refletir também a partir das próprias estéticas dos 

compositores, de suas poéticas individuais e das pesquisas empreendidas que geraram 

contribuições relevantes no decurso do processo investigativo. Desta forma, a produção 

do CD esteve intimamente associada ao desenvolvimento dos quatro projetos dos 

participantes que atuaram de forma coletiva na construção deste produto. 

Marcelo Carneiro de Lima, com a dissertação ¨Música e Tecnologia: 

composição sobre suporte eletroacústico¨, abordou questões sobre a utilização do 

                                                           
6O endereço eletrônico 
www.musica.ufrj.br/posgraduacao/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=210    
contém a descrição detalhada do Projeto ¨Referenciais teóricos da música eletroacústica brasileira 
contemporânea¨, um dos atuais projetos de pesquisa apresentados e oferecidos à orientação na linha de 
pesquisa ¨Poética da criação musical¨, na área de concentração intitulada ¨Processos criativos¨ do 
Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ. 
7
 O termo Computer Music surgiu nos EUA praticamente na mesma época das discussões travadas pelos 

grupos francês e alemão, diferenciando deles no que se refere à concepção das obras, à criação de teorias 
específicas e ao desenvolvimento de ferramentas composicionais. 
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suporte eletroacústico como ferramenta composicional para a construção de obras 

acusmáticas, mistas e instrumentais, promovendo a discussão de conceitos como 

modernismo e pós-modernismo sem deixar de situar o caráter histórico e social da 

ruptura com a tradição musical ocidental lançada por Pierre Schaeffer. 

Marcelo Conduru, em sua dissertação ¨A experiência da composição 

eletroacústica¨, traçou um panorama dos recursos instrumentais e das tendências que 

orientam a composição eletroacústica desde a sua origem na Musique Concrète e na 

Elektronich Musik, buscando critérios bem como apoio ou distanciamento dos conceitos 

e terminologias tradicionais da música. 

Daniel Quaranta, a partir da dissertação ¨Considerações sobre processos 

composicionais na criação musical¨, investiu no diálogo entre os processos 

analíticos/conceituais e o de criação da composição musical através da utilização de 

tecnologias. Considerou, por exemplo, ao compor peças mistas – para instrumento e fita 

-, a possiblidade de utilizar ¨um sistema de controle de alturas derivado da teoria dos 

conjuntos, aplicado rigorosamente à parte instrumental e como um elemento de 

interação, entre outros, com a parte eletrônica.¨ (QUARANTA, 2002, p.46). O 

compositor também dialogou com questões inseridas na área das artes sonoras, 

voltando-se ao estudo de novos conceitos de escuta e análise com o objetivo de 

expandir o entendimento de música para além dos limites estabelecidos pela academia.  

Neste ponto, entende-se que ¨as primeiras tentativas de sistematizar aportes para 

uma escuta das músicas feitas com as novas tecnologias vieram do inventor da mais 

radical de todas.¨ (CAESAR, 2000, p.96). Pode-se citar o ¨Traité des Objets 

Musicaux¨(1966) de Schaeffer como um método para descrição da experiência 

eletroacústica construído em torno da escuta reduzida, o que levou outros autores a 

desenvolver teorias pós-schaefferianas importantes que geraram ¨diversos 

desmembramentos que hoje arborizam o conhecimento da música.¨(CAESAR, 2000, 

p.98). 

Nos estudos de Neder Nassaro (1961), mais especificamente em sua dissertação 

¨Música Mista: classificações e procedimentos¨, foram levantadas questões acerca do 

relacionamento e dos papéis cumpridos pelo instrumento acústico e pelos materiais 

gravados em suporte, utilizando obras de sua própria autoria para formarem o 
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laboratório de experimentos composicionais. Em sua pesquisa, destacou a necessidade 

de se traçar ¨um quadro de possíveis soluções composicionais para a música mista, além 

também, de relacioná-la às renovações tecnológicas no campo musical.¨ (NASSARO, 

2000, p.59). 

 

Metodologia do Trabalho 

 

A reflexão em torno da escolha das obras para constituírem o CD levou em 

consideração os esquemas estruturais e as características distintas de cada uma, de 

forma que pudessem representar significativa amostra de um trabalho voltado para a 

interação entre música e novas tecnologias, através de novas abordagens, novas 

perspectivas e novos procedimentos composicionais. 

Acrescente-se o fato destas experiências explorarem terrenos férteis que 

inauguram caminhos que podem se entrecruzar, como a eletrônica ao vivo e a música 

mista, os multimeios e a computação musical. 

Neste sentido, as obras selecionadas para o CD, seis ao todo, remetem a 

configurações distintas – acusmáticas e mistas -, desenvolvidas a partir de todo um 

suporte eletroeletrônico, ¨apresentando inclusive diferenciados tratamentos a textos 

poéticos e ainda manipulações sonoras em tempo real, um dos recursos fornecidos pela 

tecnologia computacional contemporânea.¨(ELBERT, 2005, p.113). 

Na faixa 1, a obra acusmática de Marcelo Carneiro denominada ¨Concréletra¨ foi 

idealizada a partir de sons concretos e eletrônicos, tendo os seus materiais sido 

processados e manipulados pelo sintetizador Csound. Os aplicativos AudioSculpt e 

PatchWork foram utilizados no auxílio à composição. O caráter narrativo-político da 

obra torna-se evidente com a introdução dos textos narrados com temas relacionados à 

liberdade – discursos de Chê Guevara e textos de Michael Bakunin. 

A faixa 2, ¨Sinos¨, peça acusmática de Marcelo Conduru,  foi pensada a partir de 

momentos de tensão e relaxamento, explorados alternadamente mas encadeados de 

forma que um seja derivado do outro. O fluxo é ininterrupto até o momento final da 

obra, que enfatiza o aspecto de continuidade criado entre esses dois pólos opostos. 
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Na faixa 3, dedicada à obra acusmática ¨Água Forte no.1¨ de Daniel Quaranta, 

percebe-se a sua concepção a partir de um imaginário sonoro noturno, com a utilização 

de diferentes ferramentas tecnológicas, entre elas o programa Csound.  

A faixa 4, que apresenta ¨Concreto Armado¨, obra com eletrônica ao vivo de 

Neder Nassaro, trabalha a voz e eletrônica em ambiente ao vivo (live electronics), 

conciliando atuações de um cantor-narrador pré-gravadas, contendo sons vocais em 

vários níveis de transformação, com atuações do mesmo intérprete manipuladas em 

tempo real. Tal processo foi concretizado com o uso de determinados programas que 

trabalham com a técnica da música mista, congregando materiais acústicos e outros pré-

gravados em suporte. 

A faixa 5, ¨Ramos¨, peça acusmática de Marcelo Conduru, faz alusão à uma 

árvore e suas ramificações expostas, já que trata veladamente de extrapolações de 

informações colhidas pelo próprio compositor no decorrer de sua pesquisa, colocando 

em primeiro plano o tratamento dessas informações. 

A última faixa, de no. 6, ¨Sobre um Conto de Borges¨, obra mista de Daniel 

Quaranta para soprano e eletrônica, homenageia o escritor argentino Jorge Luis Borges, 

baseando-se no seu conto ¨El Jardin de Senderos que se Bifurcam¨. A superposição dos 

textos de Borges é nítida na estrutura da obra, que propõe uma reflexão sobre o tempo. 

A participação do intérprete é fundamental pelas gravações geradas e processadas que 

construíram no decorrer do texto musical as texturas da parte eletrônica. 

De forma geral, a utilização de determinados softwares possibilitou a aplicação 

de certas análises espectrais chegando-se ao desenvolvimento de novas técnicas 

composicionais, permitindo e viabilizando correlações entre o universo do instrumento 

acústico e do material eletrônico. 

Percebe-se neste CD, que reúne e une pesquisas que se complementam, a 

diversidade dos materiais tratados e redimensionados; a seriedade e criatividade 

impostas pelos compositores-intérpretes num universo tão complexo dos sons, 

apresentando algumas das muitas características da ¨música brasileira que encerrou mais 

um século apontando para novos e insuspeitados horizontes culturais¨. (ELBERT, 2005, 

p.113). 
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Resultados Obtidos  

 

Os resultados obtidos podem ser observados a partir de certos destaques. Em 

relação aos aspectos quantitativos, percebe--se um crescimento na área da composição 

de música eletroacústica a partir das atividades empreendidas pela primeira turma. A 

tabela a seguir traz o levantamento de 1983 a 2010, confirmando tal afirmativa. 

 

ANO DISSERTAÇÂO 
CONCLUÌDA E 

DEFENDIDA 

CONTEÙDO 
PRINCIPAL 

De 1983 
a 

2001 

Não existem 
Dissertações na área 

de música 
eletroacústica 

- 

2001 1 Dissertação  
realiza abordagens 

específicas 
na área de música 

eletroacústica 

Música mista 

2002 3 Dissertações 
realizam abordagens 

específicas 
na área de música 

eletroacústica 

Composição sobre 
suporte eletroacústico 

2003 e 
2004 

Não foram 
registrados estudos 

concluídos 
na área de música 

eletroacústica 

- 

2005 2 Dissertações 
realizam abordagens 

específicas 
na área de música 

eletroacústica 

Teorias na Composição Assistida por 
Computador e Questões de representação 

na música eletroacústica 

2006 1 Dissertação  
realiza abordagens 

específicas 
na área de música 

eletroacústica 

Escuta e 
fazer do som 

2007 Não foram 
registrados estudos 

concluídos 
na área de música 

eletroacústica 

- 

2008 1 Dissertação  
realiza abordagens 

específicas 
na área de música 

eletroacústica 

Materiais sonoros, avanços tecnológicos e 
procedimentos tradicionais 

2009 1 Dissertação  Interação na 
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realiza abordagens 
específicas 
na área de música 

eletroacústica 

Música mista 

2010 Não foram 
registrados estudos 

concluídos 
na área de música 

eletroacústica 

- 

Tabela 1 – Levantamento entre 1983 e 2010 das dissertações concluídas e 

defendidas na área de música eletroacústica 

 

Do ponto de vista qualitativo, pode-se destacar que, além do aprimoramento no 

manuseio de programas específicos à composição de música eletroacústica e da 

aproximação com instituições de referência internacional - como o IRCAM8, por 

exemplo -, realizou-se fato inédito ao deixar registrado na discografia brasileira o 

resultado dos processos investigativos em meio acadêmico, algo especial e necessário à 

tardia expansão da área no Brasil. Em fins de milênio já perguntara Menezes (1996, 

p.12): ¨Por que a Música Nova encontra, no Brasil, e ao contrário de outros países, 

tantas dificuldades para conquistar seu próprio espaço, relegando-se infindavelmente a 

uma insuportável condição de relutância cultural?¨ 

 

 

Considerações Finais 

 

A universidade de uma forma geral vem consolidando suas estruturas de ensino, 

pesquisa e extensão - tripé fundamental no processo de formação de um indivíduo. O 

ensino de música, dentro deste processo, procura se adaptar às necessidades cada vez 

mais latentes da educação, privilegiando a produção do conhecimento através de 

atividades de incentivo à criatividade, cumprindo o papel que lhe compete perante à 

sociedade brasileira. 

A criação do CD ¨Música Eletroacústica da UFRJ¨ remete e responde à essa 

crescente demanda do ensino de graduação e pós-graduação. E por que não pensar 

também no ensino regular em nível fundamental e médio? Por que não estender essa 

                                                           
8
 Institute de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, localizado em Paris. 
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experiência para além das fronteiras universitárias, num momento em que a prática 

musical está em evidência nos currículos escolares da educação básica?  

Portanto, ficam aqui registrados o estímulo e a força para futuras experiências 

sonoras e relatos neste campo. 
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