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“Temos ainda casas do som, onde são experimentadas 
todas as espécies de som e seus derivados. Temos 
harmonias que não tendes, de quarto de tom, e de notas a 
intervalos ainda menores; temos alguns instrumentos 
musicais desconhecidos de vós, alguns deles soam mais 
docemente que os vossos, e também sinos e timbres 
harmoniosos e delicados. Transformamos os sons fracos 
em fortes e profundos e, inversamente, em fracos e tênues 
os fortes; sabemos produzir tremulações e vibrações 
diversas de um som originariamente contínuo. 
Reproduzimos e imitamos todos os sons e letras 
articulados, as vozes e as notas dos animais e dos 
pássaros”  

 
A Nova Atlântida, 1626. Francis Bacon (1561 - 1627).  
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RESUMO 
 

 

Objetivando-se aliar a pesquisa à produção prática, buscou-se apresentar aqui uma breve 

retrospectiva histórica relacionada ao uso de sintetizadores na composição de trilhas sonoras, 

enfatizando-se a sua importância, e delimitando-se o escopo do trabalho ao que se produzia na 

década de 1980, na cidade de Salvador/Bahia. Além da consulta à bibliografia específica, 

procurou-se com o auxílio de informações obtidas a partir da entrevista com quatro músicos e 

um produtor cultural, representativos do período em foco, contribuir com o registro histórico 

acerca do tema. As informações foram complementadas por este autor, também integrante do 

cenário musical da época. Por fim, analisaram-se as principais formas de síntese sonora da 

década de 1980, encontradas nas seis composições inéditas, elaboradas para esta Dissertação, 

com o auxílio de instrumentos virtuais (VSTi), no home-studio deste autor, quais sejam: De 

Certa Ação Theremin, De Certa Ação Subtrativa, De Certa Ação Aditiva, De Certa Ação FM, 

De Certa Ação Física e De Certa Ação Sampler. 

 

Palavras-chave: Música eletrônica; sintetizador; trilha sonora. 
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ABSTRACT 
 

 

Aiming to combine research activities to practical production, the author sought to present a 

brief historical retrospective on the use of music synthesizers in the composition of 

soundtracks, highlighting their importance, and narrowing the scope of this study to 

encompass productions of the 1980s in the city of Salvador/Bahia. Beside consultation of 

specific bibliography, information obtained in interviews with four musicians and a cultural 

producer representative of the decade aforementioned were used in an attempt to contribute 

with the historical registry on this topic. The information was complemented by this author, 

who was also part of the music scene of Salvador then. Finally, the main forms of sound 

synthesis techniques of the 1980s, which can be found in six tracks composed specifically for 

this master’s thesis by this author, in his home studio and with the aid of virtual studio 

technology instruments (VSTi), were analyzed. These tracks were named as follows: De 

Certa Ação Theremin, De Certa Ação Subtrativa, De Certa Ação Aditiva, De Certa Ação FM, 

De Certa Ação Física and De Certa Ação Sampler. 

 

Keywords: Electronic music, synthesizer, soundtrack. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Neste trabalho pretende-se abordar a importância do uso de sintetizadores na composição de 

trilhas sonoras em Salvador na década de 1980. Buscando alcançar este objetivo, fez-se 

inicialmente uma breve retrospectiva das invenções tecnológicas mais relevantes para o 

surgimento e o aperfeiçoamento dos sintetizadores. Em seguida, partiu-se para a coleta de 

informações de protagonistas da cena musical baiana da época, que foram complementadas 

com dados de natureza técnica, como o uso do protocolo MIDI e a explanação sobre tipos de 

síntese sonora. Por fim, os mencionados tipos de síntese sonora são utilizados nas seis 

composições que integram, em CD anexo, esta Dissertação, cujos memoriais analítico-

descritivos e as partituras correspondentes compreendem os capítulos finais a serem aqui 

apresentados.  

 

Desse modo, esta Dissertação está estruturada em cinco capítulos precedidos por esta 

Introdução, e encerra-se com a Conclusão. 

 

No Capítulo 1, traz-se uma contextualização histórica, que abarca desde a invenção do 

gramofone até o desenvolvimento dos sintetizadores nos formatos de hardware e em formato 

virtual de software (VSTi1), totalmente integrados aos computadores pessoais atuais. 

 

Ainda nesse capítulo, será visto como o som foi integrado ao cinema, dando início aos 

primeiros talkies e como eram criadas as primeiras trilhas sonoras e o processo de 

amadurecimento dessa relação som/imagem que envolvia a indústria de entretenimento 

daquela época. Também se abordarão fatos sobre o surgimento dos estúdios de música 

eletroacústica no mundo e mencionam-se os compositores mais importantes desse estilo. Não 

se poderia deixar de citar as primeiras experiências ocorridas na Escola de Música da UFBA, 

realizadas por alguns compositores baianos visionários. Será abordada, ainda, a importância 

de sons eletrônicos nas trilhas sonoras dos filmes de ficção científica, terror, drama e outros 

gêneros. 

 

 

                                                
1 Sigla para virtual studio technology instruments 
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No Capítulo 2, com base nas informações obtidas em entrevistas (ver Apêndice) com quatro 

músicos e um produtor musical relevantes da década em foco, complementadas pelo relato 

das experiências de Cacau Celuque, será apresentada a importância da utilização do 

sintetizador como instrumento capaz de suprir grande parte das necessidades musicais na 

produção de uma trilha sonora.  

 

Se verá, ainda, que, na década de 1980, em Salvador, houve um aumento na produção de 

trilhas sonoras, elaboradas com o uso de sintetizadores, para teatro, dança, TV e rádio. Houve, 

também, o nascimento de um movimento musical nacional de forte apelo popular, hoje 

conhecido como Axé Music, fruto de músicos baianos criativos, conectados à tecnologia de 

ponta, que fizeram uso de sintetizadores em suas composições. 

 

No Capítulo 3, serão abordados alguns aspectos técnicos, como o protocolo MIDI e suas 

importantes aplicações, que facilitaram sobremaneira a produção de composições e as 

performances eletrônicas. Serão descritos os cinco tipos de síntese sonora mais utilizados no 

período (subtrativa, aditiva, FM, modulação física e sampler) e suas aplicabilidades nas mais 

variadas trilhas sonoras, e se fará também uma breve descrição do papel que os sons exercem 

nos filmes, elucidando-se aspectos relativos à diegese sonora. 

 

No Capítulo 4, serão apresentados os memoriais analítico-descritivos referentes às seis 

composições anteriormente mencionadas, baseadas nas mais importantes formas de síntese 

sonora da década de 1980, todas criadas no home studio digital de Cacau Celuque em 

instrumentos virtuais (VSTi). A saber, uma pequena peça introdutória denominada De Certa 

Ação Theremin, que destaca o ruído branco e o som de um dos primeiros instrumentos 

musicais eletrônicos, o theremin. Em seguida tem-se a peça De Certa Ação Subtrativa, dando 

destaque a dois famosos sintetizadores da década em foco, que utilizavam a síntese subtrativa 

para produção de seus sons. A terceira peça intitula-se De Certa Ação Aditiva e destaca a 

poderosa síntese aditiva. Na quarta peça, De Certa Ação FM, tem-se uma composição com 

timbres derivados da revolucionária síntese por modulação de frequência desenvolvida por 

John Chowning. Por fim, apresentam-se a quinta e sexta peças, nas quais a semelhança com 

timbres acústicos demonstram a plasticidade das sínteses por modelagem física e por amostras 

digitais (sampler), respectivamente denominadas De Certa Ação Física e De Certa Ação 

Sampler. 
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No Capítulo 5, serão expostas as partituras relativas a essas composições. E, por fim, na 

Conclusão desta Dissertação, serão evidenciadas as reflexões finais acerca dos assuntos 

abordados nesta Dissertação. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
 

 

1.1 Do gramofone ao sintetizador 

 

 

Duas grandes invenções foram determinantes para o desenvolvimento de instrumentos 

musicais elétricos e mudaram também a forma de como o homem passou a se relacionar com 

o som.  

 

Por volta de 1875, o gramofone, inventado por Thomas Alva Edison nos EUA, possibilitou 

que a reprodução do som gravado fosse feita sem a presença dos músicos ou da orquestra. 

Dessa forma, o material gravado poderia ser modificado por meio de aceleração, redução de 

velocidade ou até mesmo executado em reverso.  

 

A outra grande invenção foi o telefone, inventado nos EUA, em 1876, por Alexander Graham 

Bell, representando um grande salto tecnológico por possibilitar a transformação do som em 

vibrações elétricas, que poderiam ser transportadas por fios e posteriormente convertidas 

novamente em som (Ratton, 2002). 

 

Há, porém, registros, que datam de 1759, de um instrumento de teclado chamado Clavecin 

Electrique, que teria sido criado pelo padre jesuíta francês Jean Baptiste de La Borde, no qual 

cargas eletrostáticas acionavam pequenas lâminas metálicas que batiam em sinos, e, dessa 

forma, produziam sons. Mais adiante, em 1874, o norte-americano Elisha Gray desenvolveu o 

Musical Telegraph, instrumento que, por meio de um circuito elétrico auto-oscilante, era 

capaz de vibrar lâminas de aço que geravam sons e estes podiam também ser transmitidos 

pela linha telefônica (Ratton, 2002). 

 

Em 1897, o americano Thadeus Cahill patenteou o que viria a ser chamado de Telharmonium 

ou Dynamophone, que pode ser considerado o primeiro instrumento musical eletrônico 

significativo. O Telharmonium pesava cerca de 200 toneladas e tinha aproximadamente 18 

metros de comprimento, incluindo-se a estação geradora de força, e chegou a ocupar por 20 

anos todo o andar do Telharmonium Hall, na 39th Street, Broadway New York City (Figura 1).  

 



5 
 

 

Esse instrumento musical gigante possuía uma coleção de 145 dínamos modificados (Figura 

2), com ressaltos em seus eixos, que, ao passarem em frente de bobinas, produziam sinais de 

corrente alternada com diferentes frequências de áudio. Foi o primeiro instrumento a usar 

síntese aditiva. Possuía teclados de sete oitavas, polifônicos e sensíveis à força do toque,  

capazes de gerar frequências compreendidas entre 40-4000 Hz. Os sinais elétricos gerados 

eram convertidos em sons e amplificados por cornetas acústicas, pois naquela época não 

existiam amplificadores. Apesar do tamanho, era portátil, tendo, inclusive, sido transportado 

por 30 vagões de trem da cidade de Holyoke (Massachusetts) até Nova York2.  

 

Cahill pretendia oferecer um serviço de Broadcast musical a assinantes (hotéis, restaurantes, 

teatros etc.), para isso teria sido preciso conectar o Telharmonium à rede telefônica, onde os 

aparelhos telefônicos seriam acoplados às cornetas acústicas. Infelizmente o alto custo desse 

empreendimento e as sérias interferências causadas às linhas telefônicas locais levaram à 

interrupção da fabricação desse instrumento antes do início da Primeira Guerra Mundial 

(Ratton, 2002; Holmes, 2008 e Fritsch, 2008). 

 

  
Figura 1. Interior do Telharmonium Figura 2. Um dos 145 dínamos do Telharmonium. 

 

Com o surgimento da válvula eletrônica (tríodo) em 1907, criada por Lee De Forest, houve 

um grande avanço no desenvolvimento de novos equipamentos que utilizavam a eletricidade, 

como o rádio e os instrumentos eletrônicos que possuíam osciladores e amplificadores. Em 

1917, o russo Lev Sergeivitch Termen, que ainda era estudante de engenharia em Moscou, 

criou um instrumento musical por ele denominado de Aeterphone (em referência ao som que 

                                                
2 Informações extraídas de http://120years.net/machines/telharmonium/index.html . 
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vinha do éter). Baseava-se no princípio de batimentos de frequências, recém-descoberto à 

época, a partir do qual a combinação de duas frequências altas de rádio, onde uma delas 

variava em relação à outra, produziria uma frequência de áudio mais baixa (Figura 3). O 

inconveniente de se usar este princípio de batimentos de frequência para gerar sons, é a 

capacitância do corpo humano interferindo na geração do som. Mas o que parecia a princípio 

ser um problema, tornou-se o mecanismo de controle de geração de áudio do instrumento. 

Este instrumento monofônico, que ficou mais conhecido como Theremin, era composto de 

duas antenas, controladas pela aproximação das mãos do executante, sem que houvesse 

contato físico dele com o instrumento. Na antena vertical se controlava a afinação 

(frequência); na horizontal, a intensidade (amplitude) do som, conforme mostra a Figura 4 

(Holmes et al., 2008). 

 

  
Figura 3. O Theremin de 1920. Figura 4. Lev Sergeivitch Termen tocando o 

Theremin. 

 

O Theremin foi muito utilizado em trilhas sonoras dos filmes de ficção científica e de terror. E 

em 1931, o compositor russo Dimitri Shostakovich utilizou-o para compor a trilha sonora do 

filme Odna. Miklós Rózsa também o utilizou para a composição da trilha sonora do filme 

Spellbound, pela qual ganhou o prêmio da academia de cinema (Holmes, 2008 p.23-24). 

Outro compositor a usá-lo para a elaboração de trilha sonora foi Bernard Hermann, no filme 

The Day the Earth Stand Still, em 1951 (www.120 years.net, 2006). 

 

A partir de 1960, o Theremin começou a fazer parte da música pop através de sua utilização 

por vários músicos. O músico Brian Wilson do grupo Beach Boys utilizou-o na gravação da 

música The Good Vibration, em 1966. Outro músico a utilizá-lo foi Jimi Page do grupo 
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britânico Led Zeppelin, na música Whole Lotta Love, de 1969, tendo inclusive feito 

apresentações ao vivo, durante suas turnês, em 1972 (Fritsch, 2008). 

 

Leon Theremin, como ficou conhecido no ocidente, deixou a antiga União Soviética e foi para 

os Estados Unidos, onde patenteou seu instrumento, e conseguiu que a RCA o produzisse e 

comercializasse em todo o país, durante a década de 1930. A partir daí, muitos artistas o têm 

usado, e vários modelos foram fabricados por diversos fabricantes, incluindo-se aí a empresa 

Big Briar de Robert Moog (Fritsch, 2008). 

 

Outro instrumento que usava o mesmo princípio de batimentos de frequência do Theremin foi 

o Ondes-Martenot, fabricado pelo violoncelista francês Maurice Martenot, em 1928. 

Constituído por um teclado e um anel metálico que deslizava em um fio, no qual o músico 

inseria o dedo, e o movimentava para os dois lados, alterando assim a frequência do som, que, 

independentemente do teclado, também podia ser modificada. (Figuras 5 e 6) (Ratton et al., 

2002) 

 

  
Figura 5. O instrumento Ondes-Martenot. Figura 6. Instrumentista demonstrando o 

anel deslizante do Ondes- Martenot. 

 

O Ondes-Martenot foi utilizado por vários compositores, entre eles, Olivier Messiaen, Edgard 

Varèse, Maurice Jarre e Pierre Boulez. Foi também muito utilizado na composição das trilhas 

sonoras de filmes de terror e de ficção científica, na década de 1950 (Fritsch, 2008). 

 

O engenheiro elétrico alemão, Friedrich Trautwein, fez, em 1930, a apresentação pública do 

seu instrumento chamado Trautonium, que gerava seu som através de um oscilador à válvula. 

Ele possuía um fio resistivo esticado sobre um trilho metálico, no qual havia a marcação de 
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uma escala cromática, e de acordo com a posição do dedo, que pressionava o fio, o valor da 

resistência era alterado, e assim se obtinha a altura da nota musical (Figuras 7 e 8). Circuitos 

adicionais foram inseridos para alterar o timbre da nota por meio de filtragem seletiva. Um 

circuito próprio foi utilizado para amplificar o sinal do oscilador e, dessa forma, os sons eram 

enviados para um alto falante. A concepção pioneira e original de filtragem de harmônicos foi 

talvez a primeira ideia de síntese subtrativa na história, o que dava ao Trautonium uma 

característica singular entre os instrumentos eletrônicos de sua época (Ratton, 2002).  

 

Entre os músicos famosos que utilizaram este instrumento, pode-se citar Paul Hindemith, que 

aprendeu a tocar o instrumento, e compôs o Concertino para Trautonium e Orquestra. Oscar 

Sala, que criou nesse instrumento os assustadores sons dos pássaros no filme Birds, de Alfred 

Hitchcok, acabou se tornando um virtuose no Trautonium.  

 

Sala o aprimorou, chegando a criar outra versão chamada de Mixtur-Trautonium. Uma versão 

comercial do Trautonium foi produzida pela Telefunken, entre os anos de 1932 e 1935 

(Holmes et al., 2008). 

 

  
Figura 7. O Trautonium. Figura 8. Oscar Sala demonstrando o 

modus operandi do Trautonium. 

 

Em 1935, Laurens Hammond, um relojoeiro americano, foi provavelmente o primeiro 

inventor a conceber um instrumento musical eletrônico dentro de um conceito mercadológico, 

possibilitando a sua venda para muitas pessoas. O órgão Hammond, (Figuras 9 e 10) era 

composto por dois teclados e pedaleira. Valia-se do mesmo princípio do Telharmonium, 

possuindo várias rodas dentadas (tone wheels), que giravam próximas a uma bobina 

magnética, gerando variações de corrente e sinais oscilantes diferentes (praticamente ondas 

senoidais). Como cada roda possuía diferentes quantidades de dentes, diversas frequências 

eram geradas, e assim produziam diversas notas do órgão. Sessenta e uma rodas originavam 
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as notas fundamentais, e outras trinta, os harmônicos. O timbre era alterado por meio de um 

conjunto de barras deslizantes (drawbars), que ajustavam a intensidade dos harmônicos, o que 

permite dizer que o órgão Hammond oferecia um sistema de síntese aditiva superior ao do 

Telharmonium (Ratton, 2002). 

 

  
Figura 9. Laurens e uma versão do órgão 

Hammond com um teclado. 

Figura 10. O órgão Hammond com pedaleira 

e dois teclados. 

 

Em 1950, dois engenheiros norte-americanos, Harry Olsen e Herbert Belar, deram um passo 

significativo no universo da música eletrônica ao concluírem a fabricação do sofisticado 

sintetizador RCA Mark I (Figura 11). Segundo os criadores, esse instrumento, que ocupava a 

sala inteira do laboratório da RCA em Princeton, era capaz de criar qualquer som, baseando-

se no conceito de que o som é composto de diversos parâmetros: frequência, amplitude, 

espectro sonoro e envelopes (também chamados de envoltória), que podem ser controlados de 

forma independente e em tempo real. O gerenciamento desse sistema era efetuado por um 

programa contido em uma fita de papel perfurado. Este equipamento usava válvulas, mas já 

continha circuitos sofisticados para geração de harmônicos, filtragem, geradores de envelope, 

modulação, mixagem, etc. (Ratton, 2002). 

 

 

1.1.1 Os estúdios e centros tecnológicos musicais  

 

Em 1958, a RCA lançou o RCA Mark II (Figura 12), uma versão melhorada do Mark I, 

contendo o dobro de osciladores, 24, contra 12 da primeira versão, e acrescentou outro leitor 

de fitas de papel perfurado, contendo a programação, filtros Low Pass (Passa Baixo) e High 
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Pass (Passa Alto), gerador de ruído, e ampliou o espectro de frequência para 8.000 a 16.000 

Hz, entre outras melhorias (Holmes, 2008). 

 

Entre os compositores que utilizaram esse equipamento, podemos destacar Milton Babbitt, 

nas composições: Philomel, Composition for Synthesizer, Vision and Prayer e Ensembles for 

Synthesizer (Holmes, 2008).  

 

Em 1961, como parte dos concertos do Columbia Princeton Electronic Music Center, foram 

apresentadas as seguintes composições: Electronic Study #1, Halim El Dabh`s, Leyla and the 

Poet, de Mario Davidovsky; Creation-Prologue, de Ussachevsky; Composition for 

Synthesizer, de Babbitt; Stereo Electronic Music #1, de Bulent Arel; Gargoyles for Violin 

Solo and Synthesizers Sounds, de Otto Louening; e Symphonia Sacra, de Charles Wuorinen 

(Chadabe, 1997). Outros compositores também realizaram composições nesse equipamento, 

como, Luciano Berio, Jon Appleton, Wendy Carlos, Charles Dodge, Halim El Dabh e Edgar 

Varése (Fritsch, 2008). 

 

 
 

Figura 11. RCA Mark I. Figura 12. RCA Mark II. 

 

Na década de 1950, surgiu nos Estados Unidos o importante estúdio, que pertenceu ao casal 

Louis e Bebe Barron (Figura 13), famoso por criar a primeira trilha sonora completamente 

eletrônica para o filme Forbidden Planet (1956). Foi nesse estúdio do casal que o famoso 

compositor americano John Cage compôs suas primeiras peças eletrônicas: Imaginary 

Landscape No. 5 e William Mix. A última, diferentemente da primeira, que usava gravações 

feitas a partir de fonógrafos, utilizava gravações originais captadas em campo pelo casal 

Barron em seus rudimentares gravadores de fitas magnéticas. A peça foi composta, tendo 

como base aproximadamente 600 sons captados e distribuídos nas oito pistas dos gravadores, 
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e a partitura tinha 192 páginas de gráficos, especialmente criados por Cage (Figura 14) 

(Holmes, 2008). 

 

 
Figura 13. Estúdio do casal Louis e Bebe Barron. 

 

 
Figura 14. Excerto da partitura da peça William Mix de John Cage. 

 

Na Europa, outros importantes centros tecnológicos tiveram grande projeção na área de 

música eletrônica. Em 1977, em Paris, foi criado o IRCAM (Institut de Recherche et 

Coordination Acoustic/Musique), inicialmente sob a direção de Pierre Boulez, e 

posteriormente, contou com a contribuição de Luciano Berio, Jean Claude Risset e Max 

Mathews, que ajudaram na projeção e sucesso desse centro. O IRCAM foi responsável por 

várias descobertas em música eletrônica e no que diz respeito a processamento de áudio. Parte 

das pesquisas de John Chowning em síntese FM (Modulação de Frequência), as linguagens 
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Max/MSP e outras ferramentas para utilização em música eletroacústica, como o 4A Digital 

Sound Processor, desenvolvido por Giuseppe Di Giugno e sua equipe, deram origem a 

versões mais novas, como o 4X utilizado por Pierre Boulez na obra Répons (Holmes, 2008). 

 

Pierre Schaeffer, juntamente com Pierre Henry, se interessou pela utilização de novas 

tecnologias disponíveis na época para criar música a partir de gravações magnéticas de sons 

naturais e de instrumentos musicais e com a possibilidade de manipulá-las posteriormente. 

Esse tipo de música ficou conhecido como música concreta. O trabalho desenvolvido pela 

dupla aumentou o interesse das instituições por música eletrônica, que passaram a se 

mobilizar para a construção de estúdios no mundo todo (Holmes, 2008). Podemos citar: 

Symphonie pour un homme Seul, que utilizava toca-discos, e Voile d`Orphée, uma “opera 

concreta” desses compositores. Esse trabalho combinava Arias tradicionais cantadas, com a 

utilização de fita magnética contendo gravações de vozes humanas distorcidas e sons 

eletrônicos durante a apresentação no palco. Um dos instrumentos utilizados por Schaeffer no 

estúdio RTF/GRM foi o Phonogène, um toca-fitas comandado por um teclado e capaz de 

executar tape loops (Figura 15) e o Magnétophone (Figura 16), um toca-fitas de seis pistas 

(Holmes, 2008). 

 

 
 

Figura 15. O Phonogène. Figura 16. O Magnétophone. 

 

Outro músico que se destacou na criação e manipulação de sons eletrônicos foi o alemão 

Karlheinz Stockhausen. Enquanto estudava com Oliver Messiaen, em Paris, Stockhausen 

conheceu Schaeffer, que lhe concedeu algumas horas diárias supervisionadas em seu estúdio. 

Assim, Stockhausen começou a aprender a arte de editar sons “naturais” (não gerados 

eletronicamente) em fita magnética, chegando a criar, nesse estúdio, uma peça concreta 

chamada Ètude. De volta à Alemanha, foi trabalhar no estúdio Westdeutscher Rundfunk 

(WDR), fundado por Herbert Eimert, na cidade de Colônia.  



13 
 

 

 

Diferentemente do estúdio francês, o estúdio alemão lhe permitia gerar sons eletrônicos, e foi 

assim que o músico criou sua primeira peça, puramente eletrônica, chamada Studie I, e, um 

ano mais tarde, Studie II. Essas foram as primeiras peças musicais eletrônicas criadas a partir 

de síntese aditiva (por adição de ondas senoidais puras “sem harmônicos”). Studie II foi a 

primeira peça eletrônica a possuir uma notação gráfica especialmente desenvolvida pelo 

compositor (Figura 17) (Holmes, 2008). 

 

 
Figura 17. Parte da partitura da peça Studie II de Stockhausen. 

 

Sua próxima peça foi Gesang der Jünglinge (Cântico dos adolescentes). Em sua elaboração, o 

compositor misturou técnicas de música concreta, baseadas na gravação de um canto de um 

adolescente, com música eletrônica gerada não apenas por síntese aditiva, como nas obras 

Studies I e II, mas também por síntese subtrativa, enriquecendo muito a paleta sonora. Essa 

peça eletrônica talvez tenha sido a primeira grande obra-prima neste estilo que misturou 

música concreta com eletrônica (Morgan, 1991). 

 

Outros importantes estúdios de música eletrônica proliferaram em outros países, na década de 

1950, quais sejam: Milão (RAI, Studio di Fonologia, 1955), Tokyo (Japanese radio, 1956), 

Varsóvia (Polish radio, 1957), Munique (Siemens company, 1957), Holanda (Philips 

Company, 1957), Londres (BBC Radiophonic Workshop, 1958), e Estocolmo (Swedish Radio, 

1958) (Griffiths, 1979). 
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1.2 Música Eletroacústica no Brasil  

 

 

Pouco se escreveu sobre música eletroacústica no Brasil, e muito do que se tem são matérias 

em periódicos e folhetos com programação de concertos. A música eletroacústica brasileira 

começou mais tarde do que em alguns países da América do Sul, como Argentina, Chile e 

Venezuela (Neves, 1981, p.188). Uma proposta especificamente de utilização musical do 

meio eletrônico só seria formulada no Brasil no Rio de Janeiro, na década de 1940, pelo 

Grupo Música Viva, liderado pelo compositor Hans Joachim Koellreutter (Freiburg, 

Alemanha, 1915).  

 

Koellreutter realizou seus estudos musicais em Berlim e Genebra, sob orientação de Paul 

Hindemith e Hermann Scherchen, mas só utilizaria o meio eletrônico no final da década de 

1960, durante o período em que esteve fora do país, quando compôs Sunyata para flauta, 

orquestra e fita magnética. No entanto esse educador3 estabeleceria uma tradição 

experimental, que seria mais tarde fundamental para o desenvolvimento da pesquisa 

eletroacústica no Brasil (Maués, 1989). 

 

Antes disso, Reginaldo de Carvalho (Guarabira, PB 1932), após ter concluído seu curso de 

graduação em Paris, onde estudou com Messiaen e Schaeffer, retorna ao Brasil e cria o que é 

considerada a primeira peça eletroacústica brasileira chamada Síbemol, em 1956. Seguem, 

ainda nesse ano, outras composições: Temática, Troço I. Reginaldo continua suas pesquisas 

eletroacústicas com a criação de outras peças: Troço II (1957), Estudo I, II e III entre 1958 e 

1963 (Neves, 1985). 

 

A música eletrônica brasileira, propriamente dita, (baseada na criação de sons eletrônicos) 

teve seu início com o compositor carioca Jorge Antunes (Rio de Janeiro, 1942), com a criação 

da peça Valsa Sideral, em 1962. É importante mencionar que Antunes, por ser formado 

                                                
3 Koellreutter foi professor e influenciou os mais diversos músicos populares e eruditos, tais como, Tom Jobim, Djalma 
Corrêa, Caetano Veloso, Tom Zé, Moacir Santos, Gilberto Mendes, Marlos Nobre, Tim Rescala, Clara Sverner, Denis 
Mandarino, Gilberto Tinetti, Marcelo Bratke, Nelson Ayres, Paulo Moura,Roberto Sion, José Miguel Wisnik, Diogo 
Pacheco, Júlio Medaglia, Isaac Karabtchevsky, David Machado, Carlos Eduardo Prates, Carlos Alberto Pinto Fonseca, Afrânio 
Lacerda, Jayme Amatnecks, Janete El Haouli, José Roberto Branco - Maestro Branco e Severino Filho. (Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hans-Joachim_Koellreutter) 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Djalma_Corr%C3%AAa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Djalma_Corr%C3%AAa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caetano_Veloso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tom_Z%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moacir_Santos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Mendes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marlos_Nobre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tim_Rescala
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_Sverner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Denis_Mandarino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Denis_Mandarino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Tinetti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Bratke
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nelson_Ayres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Moura
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Roberto_Sion&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Miguel_Wisnik
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diogo_Pacheco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diogo_Pacheco
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Medaglia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Karabtchevsky
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Machado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Eduardo_Prates
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jayme_Amatnecks&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Janete_El_Haouli&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Roberto_Branco_-_Maestro_Branco&action=edit&redlink=1
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também em física, construiu seus primeiros instrumentos eletrônicos básicos, que incluíam 

filtros, geradores de sinal e moduladores. O músico e pesquisador Igor Maués faz uma breve 

descrição da peça Valsa Sideral em seu trabalho “Música Eletroacústica no Brasil” a seguir: 

 
[...] O som senoidal com portamento é utilizado na melodia sem fim dessa 
valsa, misturado com outras ondas e acompanhado por um ostinato rítmico 
de geradores modulados em frequência e contramelodias com diversos 
timbres. Resulta na sonoridade típica de instrumentos analógicos controlados 
por tensão, que mais tarde seria amplamente explorada, até a vulgaridade, a 
partir da comercialização dos chamados sintetizadores eletrônicos (Maués, 
1987 p.5). 

 

Jorge Antunes adquiriu grande conhecimento na área de música eletrônica, após estudar fora 

do Brasil. Estudou em Buenos Aires, no Instituto Torcuato Di Tella; na Holanda, no Instituto 

de Sonologia da Univesidade de Utrecht; e na França, onde frequentou o curso de 

aperfeiçoamento do Groupe de Recherches Musicales de l'ORTF. Entre as diversas peças 

eletroacústicas de Jorge Antunes, pode-se citar: Contrapunctus contra contrapunctus, Cinta 

Cita, Auto-retrato sobre paisaje porteño e Histórias de un pueblo. 

 

Entre os compositores brasileiros mais atuantes nesta área, cabe, ainda, destacar Cláudio 

Santoro, nascido em Manaus, em 1919, responsável por uma vasta produção musical e autor 

de várias peças eletroacústicas. Agraciado com uma bolsa de estudos da Fundação Ford e do 

governo alemão, foi estudar em Berlim, onde compôs algumas peças eletroacústicas: 

Aleatórios I, II e III e Intermitências II para piano, orquestra e quatro microfones com alto 

falantes (Maués e Santoro 1989). 

 

Em 1970, após viagem aos Estados Unidos e à França, como professor da Escola Superior de 

Música Heildeberg-Mannheim, Alemanha, Santoro criou duas peças exclusivamente para fita 

magnética: Estrutura de cimento e ferro e Liturgia do hálito. A seguir, breve descrição, 

retirada do trabalho de Igor Maués: 

 
[...] Struktur aus Zement und Eisen (Estrutura de cimento e ferro, entre 1972 
e 75, para dança), Liturgie von Hauch (Liturgia do hálito) e o Estudo para 
fita magnética (1976). A mais importante dessas obras é Liturgia do hálito, 
para quatro pistas (dois gravadores estereofônicos), integrante do ciclo 
Brecht (1972–75). Realizada com voz gravada e sons puramente eletrônicos, 
apresenta a forma de rondó, num isomorfismo com o texto do poeta alemão 
Bertold Brecht. A experiência adquirida na elaboração dessas seis peças, 
exclusivamente para fita magnética, fornece uma base para composições que 
integram instrumentos acústicos ou voz, as quais representam, pela força 
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imaginativa, a principal contribuição desse compositor à música 
eletroacústica (Maués, 1989 p.9). 

 

A pianista Jocy de Oliveira, nascida em Curitiba, em 1936, muito atuante nos concertos de 

música contemporânea nos Estados Unidos, onde fez seus estudos de pós-graduação, é autora 

de várias peças eletroacústicas e utilizava combinações vocais em conjunto com instrumentos 

acústicos, elétricos, sintetizadores e fita magnética. Entre as diversas peças, pode-se citar: 

Estórias II (1967) para percussão e fita magnética, Dimensões para quatro sintetizadores 

(1976), Wave Song para piano e fita (1977) e a ópera Fata Morgana para vozes, violino 

elétrico, sintetizadores, fita magnética e bailarinos (1987) (Maués, e Oliveira, 1987). 

 

Há, também, outros compositores que se interessaram pela música eletroacústica nesse 

período pós-nacionalista, como Marlene Fernandes, que estudou com Damiano Cozzela, em 

São Paulo, e fez algumas composições (Espectros Cromáticos) no Instituto Torcuato di Tella, 

em Buenos Aires. Tem-se, ainda, José Maria Neves, Lourival Silvestre, Gilberto Mendes, 

Aylton Escobar, Conrado Silva, Cecília Conde, Sérgio Araújo, Delfina Araújo e Rodolpho 

César (Neves, 1989). 

 

Na Bahia, o Grupo de Compositores da Bahia (Figura 18) ligado à Escola de Música e de 

Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia era formado por Ernest Widmer, que compôs 

ENTROncamentos SONoros para piano, cordas, cinco trombones, percussão e fita magnética 

em 1972 (Figura 19), Lindembergue Cardoso, Jamary Oliveira, Fernando Cerqueira, Djalma 

Corrêa e Rufo Herrera. O grupo se destacou pela grande produção de obras eletroacústicas e 

foi considerado o mais ativo grupo de música brasileira na década de 1970 (Maués, 1987) e, 

segundo Maués temos: 

 

[...] Fernando Cerqueira (Ilhéus, BA, 1941) é o autor de Heterofonia do Tempo ou 
Monólogo da Multidão (1968) para duas vozes solistas, coro, orquestra e fita 
magnética, uma das primeiras peças mais divulgadas dessa Grupo de 
Compositores. [...] É de Jamary Oliveira (Saúde, BA, 1944) Congruências (1972) 
para trompa e piano que utiliza o recurso de amplificação estereofônica da 
ressonância das cordas do piano causadas pelo som da trompa. Rufo Herrera 
(Cordoba, Argentina, 1935) produz Ambitus Mobile I (1970) para três conjuntos 
instrumentais e fita magnética e Lindembergue Cardoso (Livramento, BA, 1939), 
Captações (1969) para vozes, orquestra de câmera, toca-discos e rádios (Maués, 
1989). 
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Figura 18. Grupo de Compositores da Bahia (1966). Jamary Oliveira, Lindembergue 
Cardoso, Rufo Herrera, Ernst Widmer, Milton Gomes, Walter Smetak, Lucemar Alcântara 

Ferreira. (Local: EMUS-UFBA - Salvador - Foto: Peter Jacobs) 
 

 

 

Figura 19. Excerto da partitura de Ernest Widmer: Entrocamentos Sonoros, mostrando a 
notação da fita magnética. (http://www.mhccufba.ufba.br) 

 

É importante citar que o compositor Jamary Oliveira fez muitas experiências com música 

eletroacústica, apesar de ter apresentado ao público apenas duas ou três composições, de uma 

produção grandiosa (mais de quarenta peças acústicas). Ressaltem-se aqui Congruências 

(1972) para trompa, piano e amplificador, em que faz uso do efeito de ressonância 

simpatética4 para vibrar as cordas do piano, e Festa (1984) para o sintetizador e sampler 

Fairlight Computer Instrument. É mais conhecido como criador e desenvolvedor de 

                                                
4 Efeito acústico no qual a vibração de um corpo, por sua frequência de ressonância, é posta em movimento por 
uma fonte sonora próxima. 
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programas (softwares) para análise e criação musical do que como compositor de música 

eletrônica.  

 

 

1.3 O transistor e a nova revolução 

 

 

A invenção do transistor em 1948, pelo laboratório Bell, foi muito importante para o 

desenvolvimento de novos equipamentos eletrônicos. Graças ao menor consumo de energia, 

redução de tamanho e, sobretudo, de custos, frente às antigas válvulas, este dispositivo obteve 

grande destaque e alavancou a produção e a comercialização de instrumentos musicais 

(Ratton, 2002). 

 

Pode-se dizer que, em grande parte, o sucesso do sintetizador Moog, criado pelo engenheiro 

elétrico Robert Moog na década de 1960, foi causado pelo surgimento do transistor, 

certamente sem os aspectos citados acima, este instrumento não teria obtido o grande sucesso 

e, graças a sua portabilidade, o Minimoog pesava aproximadamente 14 Kg (Figura 20), foi 

inserido nos palcos e concorreu, como instrumento líder, lado a lado com as guitarras 

elétricas, chegando muitas vezes a substituí-las. 

 

O inventor Robert Moog (Figura 21), que começou suas atividades profissionais enrolando e 

vendendo bobinas de Theremins no sótão de sua casa, nasceu em 1934, em Nova Iorque, e em 

1957, graduou-se Bacharel em Física no Queens College. Também se bacharelou em 

Engenharia Elétrica, pela Columbia University e, posteriormente obteve o PhD em 

Engenharia Física, na Cornell University. Criou a empresa Moog Music Inc. e posteriormente 

a Big Briar Inc. Recebeu vários prêmios, entre eles: doutorados honorários da Polytechnic 

University (New York e Lycoming College), medalha de prata da Audio Engineering Society e 

o prêmio Trustee's Award of the National Academy of Recording Arts and Sciences. 

Infelizmente, em 2005, foi vítima de um câncer no cérebro e veio a falecer. 
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Figura 20. O sintetizador MiniMoog. Figura 21. Robert Moog testando o 

sintetizador Moog Modular. 
 

Grande parte do sucesso atingido pelos sintetizadores Moog, aconteceu em 1968 quando 

houve o lançamento do LP Switched on Bach (Figura 22) de Walter Carlos5 (Figura 23). O 

álbum trazia interpretações eletrônicas no sintetizador Moog Modular de peças de Johann 

Sebastian Bach. Este álbum alcançou grande sucesso, chegando a vender mais de 500.000 

cópias obtendo assim o disco de ouro em 1969 e o disco de platina em 1986.  

 

Naquela época, o sintetizador Moog Modular utilizado era monofônico, não permitia acordes, 

e Carlos teve que executar todas as partes instrumentais das peças de Bach, uma por vez, em 

gravador multipista. 

 

  

Figura 22. Capa do álbum Switched on 
Bach com o Moog Modular ao fundo. 

Figura 23. Walter Carlos em seu estúdio na 
produção do LP Switched on Bach. 

 

                                                
5 A título de esclarecimento, é importante mencionar que Walter Carlos se tornou Wendy Carlos após se 
submeter a cirurgia de mudança de sexo em 1972. 
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É importante citar que, entre os vários discos bem sucedidos de música eletrônica lançados 

por Carlos, destacam-se algumas trilhas sonoras, sendo que duas delas foram elaboradas para 

filmes do diretor Stanley Kubrick, quais sejam: A Laranja Mecânica (1972), na qual utiliza 

sintetizadores Moog nos arranjos eletrônicos próprios de peças de compositores clássicos 

como Beethoven, Pourcel e Rossini. Carlos inclui também na trilha sonora, uma belíssima 

faixa de sua autoria intitulada Timesteps. Outro filme para o qual Carlos compôs a trilha 

sonora chama-se O Iluminado (1980), com peças de sua autoria e arranjos do tema Dies Irae 

retirados da Sinfonia Fantástica do compositor Berlioz. A trilha sonora do filme da produtora 

Disney, TRON (1982), também contém músicas de sua autoria, escritas para orquestra, coro, 

órgão e sintetizadores analógicos e digitais. É importante mencionar a variedade de timbres 

criados por Carlos através da síntese subtrativa dos antigos sintetizadores modulares 

analógicos Moog. 

 

Como se pode ver em shows e nos próprios encartes dos álbuns, inúmeras bandas do cenário 

Pop/Rock utilizaram os sintetizadores criados por Bob Moog. Entre as mais famosas, pode-se 

citar: Beatles, The Doors, Pink Floyd, Yes, Rick Wakeman, ELP, Perrey & Kingsley, 

Supertramp, Rolling Stones, Tomita, Genesis, Steve Wonder, Michael Jackson, Vangelis, Jean 

Michel Jarre, Tangerine Dream. 

 

Outras empresas desenvolveram sintetizadores na mesma época que Bob Moog, a ARP e os 

sintetizadores BUCHLA (figura 24) tiveram grande projeção nos Estados Unidos, e a EMS, na 

Inglaterra. Fabricados por Donald Buchla, os sintetizadores modulares Buchla foram 

desenvolvidos com o apoio da Fundação Rockefeller e foram projetados com grande auxílio 

de compositores, entre eles, Morton Subotnick e Ramon Sender. Diferentemente dos 

sintetizadores Moog, os instrumentos Buchla não possuíam teclados, mas pads sensíveis, e 

destinavam-se também aos compositores sem habilidades pianísticas. Outro diferencial foi a 

introdução de sequenciadores controlados por tensão, que disparavam sequências de notas e 

também eram capazes de controlar a amplitude do sinal e os timbres. Desta forma, os 

compositores da época contavam com o apoio tecnológico na programação e no controle de 

ritmos, alturas das notas (frequências), dinâmica e filtragem. Entre as composições de 

Subotnick para o sintetizador Buchla pode-se citar: Silver Apples of the Moon (1967), The 

Wild Bull (1968) e Touch (1969). (Fritsch, 2008) 
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Figura 24. O sintetizador Buchla com seus pads em lugar do teclado. 

 

 

Nos Estados Unidos, destacou-se, também, a empresa a ARP, criada pelo engenheiro Alan 

Robert Pearlman, que havia trabalhado no sistema de amplificação nos programas Gemini e 

Apollo da NASA. Os sintetizadores dessa empresa, provavelmente se tornaram mais 

conhecidos do grande público ao serem utilizados no filme Close Encounter of the Third Kind 

de Steven Spielberg, na cena em que os humanos tentam se comunicar com os alienígenas, e 

também na famosa e milionária série do cinema Star Wars, de George Lucas, na voz do robô 

R2D2 (Artoo). Parte do grande sucesso alcançado pela ARP veio da estabilidade de afinação 

dos osciladores em seus instrumentos. Isto fez com que a empresa atingisse o topo de vendas 

no setor, superando a concorrente Moog, que tentava encontrar uma solução para o problema 

de flutuação na afinação que seus instrumentos sofriam, decorrente do aquecimento dos 

componentes. O próprio Bob Moog confirmava a superioridade dos osciladores da ARP. 

(Pinch & Trocco, 2002). 

 

O modelo modular do ARP 2500 (1970) (figura 25) combinava todas as características do seu 

concorrente Moog e trazia o inovador sistema de modulação chamado Matrix System, que 

substituía os famosos cabos de conexões (patch cords). Na disputa pela liderança nas vendas 

com a empresa de Robert Moog, a ARP trazia o apoio de dois compositores importantes da 

época: Milton Babitt e Peter Townshend em seus cartazes. 
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Figura 25. Sintetizador ARP modelo 2500. 

 

Na Inglaterra, a fabricante de sintetizadores Electronic Music Studios Ltd. (EMS), fundada por 

Peter Zinovieff, Dave Cockerell e o compositor de trilhas sonoras para TV Tristram Cary6, 

desenvolveu sofisticados e portáteis sintetizadores com sistema de modulação de matriz 

através de pinos, como nos modelos VCS3, AKS (1971) e o SynthiA, facilitando bastante a 

conexão entre os módulos do instrumento. No caso do AKS (figura 26), o instrumento também 

trazia um teclado de metal de 30 teclas sensíveis ao toque desenhado no painel e um 

sequenciador digital monofônico de 256 passos. Vale notar que, nesta época, o sequenciador 

do sintetizador Moog só dispunha de 10 passos.  

 

Apesar de trazer ótima qualidade sonora, sequenciador, portabilidade e praticidade, os 

sintetizadores da EMS sofriam com um problema de afinação e necessitavam de cerca de 10 

minutos de aquecimento para que seus osciladores se tornassem estáveis. Embora o fabricante 

tenha se destacado na fabricação de sintetizadores portáteis, a empresa também produziu o 

gigante Synthi 100 (figura 27), contendo basicamente três VCS 3, com sistema de afinação 

mais estável, incorporava três pistas de sequenciadores digitais de 256 passos cada e ainda 

trazia dois sistemas de matrizes por pinos. O pequeno sintetizador VCS 3 ficou muito 

conhecido ao ser utilizado pelo grupo inglês de Rock Progressivo Pink Floyd, nos álbuns The 

Dark Side of the Moon e Meddle. (http://www.vintagesynth.com) 

 

 

                                                
6 Autor da trilha sonora da série de televisão Dr. Who. 
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Figura 26. Sintetizador EMS AKS. Figura 27. Sintetizador EMS SynthiA. 

 

Entre os grupos mais famosos que utilizaram estes instrumentos, podemos citar: Brian Eno, 

Pink Floyd, Yes, Aphex Twin, Jean-Michel Jarre, Vince Clarke, The Who e Todd Rundgren. 

 

 

1.4 O Surgimento do Microprocessador 
 

 

A primeira vez que se escutou um som gerado por um computador foi em 1957, no Bell 

Telephone Lab, em Murray Hill, New Jersey. Naquela época, Max Mathews tinha acabado de 

criar o primeiro programa, denominado Music I, que gerava sons a partir do computador. Com 

ele executou uma pequena peça de dezessete segundos de seu colega Newman Guttman, que 

ficou conhecida como sendo o primeiro registro de música criada por computador, marcando 

o nascimento da síntese sonora digital. (Chadabe, 2001). 

 

Com o apoio de John Pierce, como chefe do departamento, Mathews e alguns pesquisadores 

desenvolveram outros programas a partir do Music I. Assim surgiu a série de programas 

denominada Music N, que incluía o Music II, III, IV e V. O Music V possuía uma estrutura 

modular e hierárquica e simulava os osciladores, misturadores, amplificadores e outros 

módulos de áudio comum aos sintetizadores analógicos. Os osciladores deste programa liam 

as formas de ondas da planilha numérica (antiga base de dados) e emitiam fluxos de números 

que representavam estes tipos de ondas sonoras aos misturadores e depois aos amplificadores. 

(Chadabe, 2001). 
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Em meados de 1960, houve uma expansão da música computadorizada para outros centros 

como o Massachusetts Institute of Technology e as universidades de Princeton, Stanford e 

Columbia. Como a síntese sonora havia se tornado uma opção importante na área de pesquisa 

musical, o campo da computação musical continuou se expandindo bem até os anos de 1970. 

 

Para salientar a importância dessa tecnologia, o governo francês fixou suas pesquisas no 

IRCAM, Instituto para Pesquisa e Coordenação de Acústica e Música em Paris, em 1977, e 

Jean Claude Risset, que havia trabalhado com Mathews no Bell Labs anteriormente, foi eleito 

chefe de departamento do Computer Music nesse instituto. 

 

Em 1961, John Pierce e Max Mathews contrataram o músico James Tenney para trabalhar no 

laboratório da Bell como compositor. Tenney trabalhou neste laboratório até 1964, e lá 

compôs algumas peças com apoio do computador. A primeira se chamava Analog #1 Noise 

Study e foi inspirada nos padrões de ruídos aleatórios que escutava durante suas viagens entre 

Manhattan e Nova Jersey. Tenney estava interessado em composição estocástica e fez uso do 

computador para tomar algumas decisões musicais como também para gerar sons. Compôs 

mais duas peças: Dialogues e Phases, em 1963. 

 

Em 1968, de volta aos laboratórios Bell, Jean Claude Risset completou a peça Computer Suíte 

From Little Boy e, em 1969, compôs Mutations. Ambas as peças continham sons que só 

poderiam ser gerados por computador. (Chadabe, 2001). 

 

Após visitar os laboratórios Bell, no verão de 1964, John Chowning juntamente com David 

Poole fundou um laboratório para música computadorizada em Stanford, que mais tarde se 

tornaria o Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA). Mais tarde, 

Chowning iria desenvolver a síntese por modulação de frequência (FM) como método para 

gerar sons. Seu estudo sobre FM seria posteriormente licenciado pela empresa Yamaha, em 

1974, e se tornaria a base para produção de sons de vários sintetizadores desse fabricante, se 

destacando na década de 1980. Chowning compôs algumas peças com auxílio do computador, 

são elas: Sabelithe, em 1971; Turenas, em 1972; e Stria, em 1977. 

 

Além de Tenney, Risset e Chowning, outros compositores como Charles Dodge, Barry 

Vercoe, Jonathan Harvey, Larry Austin, Denis Smalley e Paul Lansky deram continuidade à 

produção de música para computador nas décadas de 1970 e 1980. (Chadabe, 2001). 
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Entre os brasileiros que fizeram uso do computador na área musical, podemos destacar o 

músico baiano Jamary Oliveira pertencente ao Grupo de Compositores da Bahia. Esse 

compositor se destacou também como criador e desenvolvedor de programas (softwares) para 

análise e criação musical. No quadro 1 abaixo, podemos ver diversos programas criados por 

ele e, vale destacar, o programa de análise musical muito utilizado por compositores: PCN 

(Processador de Classes de Notas) que é fundamentado na Teoria dos Conjuntos7 (Ribeiro, 

1999). 

 

[...] Em “O PCN – Um breve comentário” publicado no Livro A Música de 
Jamary Oliveira 13, Ricardo Bordini faz explicações técnicas sobre o 
programa e seu layout, faz uma listagem das possíveis operações e dá 
exemplos de como utilizar o programa. Em suas palavras: “Não imagino 
nada que você precise fazer com alturas de notas que não possa ser feito 
neste programa.” Excelente ferramenta para compositores e analistas 
musicais. (Ribeiro, 1999 p.12). 

 

 

1- Musicomp               1981 Fortram 
Primeiro projeto de programação, o qual 
imprime a matriz serial e serviu de base 
para os futuros programas envolvendo 
música serial e dodecafônica. 

2- Song.Data              1985 Basic Programa para análise de melodias 

3- Clef & Notes, High & Low e 
Ordering Bells 1985-86 Basic 

Série de programas desenvolvidos em 
1985-86 para educação musical, em 
Linguagem BASIC, para o computador 
TI (Texas Instrument). 

4- Frelmus                  1990 Pascal Versão do programa SONG. DATA em 
linguagem Pascal. 

5- Objnota                  1992 Pascal 
Biblioteca de rotinas relacionadas com o 
parâmetro altura, posteriormente 
utilizada na criação do PCN. 

6- PCN                        1992 Pascal Programa fundamentado na Teoria dos 
Conjuntos. 

7- *****                      1984 Pascal 

Grupo de programas (sem nome) 
utilizados na composição de 
Pseudópodes II (peça da dissertação de 
doutorado), e se baseia na idéia de 
recursividade (alguma 
semelhança com Fractais).  

Quadro 1. Vários programas criados por Jamary Oliveira. (Ribeiro, 1999). 

 

                                                
7 Também conhecida como Teoria Pós Tonal. 
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Com o aparecimento do microprocessador, novas empresas que dominavam esta tecnologia 

começaram a se destacar e a superar as antigas fabricantes (Moog e Arp) no mercado de 

instrumentos musicais. 

 

Uma grande limitação dos sintetizadores analógicos mais antigos era o fato de serem 

monofônicos8. Os motivos para tal limitação advinham do alto custo na fabricação de 

sistemas polifônicos e também de problemas técnicos na estrutura dos teclados, que eram 

autoexclusivos. Assim, ao se pressionar uma tecla, as demais eram desabilitadas. Este 

problema só foi resolvido com a utilização de um microprocessador para fazer o 

gerenciamento digital de teclas (keyboard scanning) quando eram ativadas no teclado. 

(Ratton, 2002). 

 

A empresa americana E-MU foi a primeira a projetar e a patentear os teclados com a 

tecnologia keyboard scanning capaz de gerar várias notas simultâneas, dando origem aos 

primeiros sintetizadores com teclados polifônicos. Após licenciar a tecnologia dos teclados da 

E-MU, a empresa Oberheim começou a produzir os primeiros sintetizadores polifônicos da 

história, seguida pela Sequential Circuits, que incluiu também este revolucionário sistema em 

seu famoso sintetizador Prophet-5. Este sintetizador também trazia outra grande inovação: a 

capacidade de memorizar até 40 programações em seu painel e a possibilidade de transferir 

digitalmente os dados da memória para um gravador K7. Outra grande conquista alcançada 

pela empresa Sequential Circuits foi o desenvolvimento de sistemas multitimbres, nos quais 

um único teclado sintetizador era capaz de produzir vários timbres simultaneamente. 

 

Como se pôde ver neste capítulo, desde quando o homem começou a aperfeiçoar a utilização 

da eletricidade, no final do século XIX, até os dias atuais, ele vem buscando formas de 

produzir novos sons. Inicialmente viu-se como a descoberta da válvula tríodo possibilitou a 

amplificação de sinais, depois como o surgimento do transistor trouxe algumas inovações, 

além de ter diminuído o tamanho dos circuitos elétricos, que possibilitou a portabilidade e 

maior popularidade desses instrumentos eletrônicos. 

 

Com o surgimento e posterior barateamento na produção dos microprocessadores, a indústria 

de instrumentos musicais eletrônicos desenvolveu várias formas de síntese baseada em 

                                                
8 Só podiam gerar uma nota de cada vez. 
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circuitos elétricos contendo microchips e armazenamento de informações digitais. Além da 

criação de instrumentos com tecnologia híbrida, na qual os sons eram gerados por circuitos 

analógicos - armazenados e manipulados através de sistemas digitais - uma nova e poderosa 

forma de síntese digital por “amostragem” surgiu. Esta forma de síntese, na qual ondas 

sonoras originadas a partir de instrumentos acústicos eram armazenadas em memória 

(Sampler), só foi possível graças à nova tecnologia dos microprocessadores. Veremos, com 

mais detalhes, no capítulo III, no qual as diversas formas de síntese sonora serão tratadas. 

 

 

1.5 As trilhas sonoras eletrônicas 

 

 

Música e representações cênicas sempre estiveram juntas ao longo da história em diversas 

culturas, tais como, nas encenações folclóricas do teatro japonês do Kabuki, na dança indiana 

Bharatanatyan e na dança balinesa do Macaco. Os antigos gregos e romanos usavam coros e 

orquestras para acompanhar suas peças teatrais dramáticas. Na Europa, no período medieval, 

a música era utilizada para acompanhar as estórias de deuses e heróis nos festivais pagãos 

como também os dramas litúrgicos que ilustravam as diversas estórias bíblicas através de 

cantorias e representações teatrais. Na Renascença, a música era utilizada em diversas cenas 

das representações de Shakespeare e de outros. No período barroco, havia a ópera e o ballet, 

formas de dramas musicais que encontramos até os dias atuais. Finalmente, hoje, encontramos 

música nas populares encenações da Broadway e na música do cinema. (Davis, 2000). 

 

Nos exemplos acima, as representações cênicas e a música podem ser separadas como 

entidades independentes, mas a combinação dessas duas atividades como um todo é maior 

que a soma das partes. Aberturas e árias das óperas de Mozart e Verdi são frequentemente 

executadas, independentemente das encenações do contexto operístico para as quais foram 

escritas, e satisfazem totalmente enquanto peças musicais isoladas, como é o caso das músicas 

compostas para os filmes. Certamente os compositores de trilhas sonoras são capazes de 

compor músicas que se destacam fora do contexto em que foram escritas, como se pode ver 

na suíte do filme E.T. The Extraterrestrial do compositor John Williams, que frequentemente 

é executada e aclamada em concertos. Contudo, quando essa música é executada em conjunto 

com o filme, o resultado é surpreendente, levando o filme a uma dimensão superior. (Davis, 

2000). 
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Os primeiros incidentes documentados de filmes acompanhados por músicas datam de 1895 e 

1896, quando os irmãos Lumiére apresentaram os primeiros filmes em Paris e Londres. O 

sucesso alcançado pelas projeções acompanhadas de música proporcionou o surgimento de 

orquestras com a finalidade de acompanhar os filmes. No começo, as músicas utilizadas para 

esse propósito advinham de diversas fontes, quais sejam, músicas clássicas favoritas, canções 

populares, canções folclóricas ou música de cafés. Havia pouca ou nenhuma importância em 

se dar dramaticidade à música, mas o objetivo principal era o de procurar entreter o público. 

Com o aprimoramento da indústria cinematográfica, a música nos teatros também cresceu. 

Dependendo do tamanho e da localização do teatro, podia haver um piano, um órgão, ou até 

mesmo uma orquestra pequena. O músico executante ou o diretor musical escolhia várias 

peças musicais conhecidas e as ensaiava previamente, a fim de se preparar para a performance 

musical, que ocorreria durante a exibição dos filmes. 

 

Em 1908, Camille Saint-Saens foi contratado para compor a trilha do filme L’Assassinat du 

Duc de Guise, o qual, acredita-se, tenha sido o primeiro filme com trilha sonora original. Mas 

embora a música tenha obtido algum sucesso, o alto custo na contratação do compositor e da 

orquestra foram fatores determinantes para inviabilizar tais tipos de ações naquele momento. 

(Davis, 2000). 

 

Embora a música nem sempre fizesse parte integral das dramatizações, havia interesse em se 

padronizar uma forma de acompanhamento musical pelos empresários da indústria de 

entretenimento. A princípio, esse objetivo foi alcançado através de livros contendo diversas 

partituras musicais para as diferentes emoções (humor, amor, raiva, tristeza, ação, paixão, 

etc.), que se destinavam às variadas cenas. Os livros mais famosos daquela época foram o 

Kinobibliothek (ou Kinothek) de Giuseppe Becce, The Sam Fox Moving Picture Music 

Volumes de J.S. Zamecnik e o Motion Pictures Moods de Erno Rapée. (Davis, 2000). 

 

Embora esses livros (fakebooks) tivessem contribuído inicialmente para acompanhar as cenas 

e entreter o público, havia situações, nas quais seu uso se tornaria inadequado e não conseguia 

satisfazer plenamente às exigências da indústria cinematográfica. Como, por exemplo, quando 

havia mais de um músico executante ou quando havia a necessidade de se ajustar o 

andamento da peça para adaptá-la ao tamanho da cena, e o mais importante, nas transições de 

cenas com climas diferentes que pediam músicas distintas em determinados aspectos, como, 
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mudança de tonalidade, instrumentação, humor e andamento. Nessas situações, eram 

necessárias transições pré-concebidas, escritas pelos diretores musicais.  

 

Max Winkler, que trabalhava em uma empresa de edição musical denominada Carl Fischer 

Music Store and Publishing Company de Nova Iorque, desenvolveu outra forma mais precisa 

de acompanhamento musical para as cenas dos filmes. Ele idealizou uma forma primitiva de 

cue sheet9, baseada em uma visão prévia do filme. De posse dessa lista de composições pré-

definidas, ficava mais fácil para o diretor musical executar as músicas e tentar sincronizá-las 

às cenas. Na figura 28 tem-se um exemplo de uma cue sheet para um filme imaginário criada 

por Winkler. 

 

 
                            Figura 28. Exemplo de um cue sheet criada por Winkler. 

 

Embora o novo método de Winkler tenha sido mais preciso e mais bem aceito pelos diretores 

musicais do que os fakebooks da Kinothek, esse método ainda dependia muito da 

interpretação das indicações contidas nas cue sheet pelo pianista e pelo maestro. Os dois 

métodos foram descontinuados por volta do ano de 1920, com o surgimento dos filmes 

falados (talkies), que trouxeram uma nova tecnologia de áudio para o cinema. (Davis, R. 

2000). 

 

A utilização de som nos filmes revolucionou a forma de produção sonora. Ocorreram 

mudanças na forma como as estórias eram contadas, na iluminação das cenas, no 

                                                
9 lista de músicas com indicações de duração, andamento e caráter. 
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reposicionamento da câmera, que precisava ficar mais imóvel para captar o som que vinha das 

caixas de som e da orquestra, que também acompanhava o drama no set de filmagens.  

 

Naquela época, o som do diálogo dos atores era captado juntamente com a trilha sonora e 

ainda não havia tecnologia capaz de sobrepor essas duas fontes sonoras gravadas 

separadamente (dubbing). Dessa forma, não se permitiam erros de execução por parte dos 

músicos ou dos atores, e muitas cenas poderiam levar dias para serem completamente 

gravadas. Embora esse novo processo na produção dos talkies trouxesse maior precisão ao 

acompanhamento sonoro (sincronização), uma vez que a trilha sonora havia sido previamente 

gravada em conjunto com as cenas, milhares de músicos dos teatros, onde eram apresentados 

os filmes, perderam seus empregos. (Davis, 2000). 

 

Em 1925 e 1926, foram realizados alguns experimentos com filmes sonoros de curta duração, 

mas o grande marco na história do cinema ocorreu em 1927, com o lançamento do filme 

sonoro de longa duração intitulado The Jazz Singer (figura 29) pelos estúdios da Warner Bros. 

Muito embora a maioria dos diálogos ainda trouxesse cartazes escritos, o público foi ao 

delírio ao ouvir o protagonista Al Jolson cantar duas canções, e o som de sua voz ser emitido 

em perfeita sincronia com a cena. Para esse filme empregaram a tecnologia inovadora da 

época denominada Vitaphone (figura 30), com disco de acetato que sincronizava o som com a 

imagem. (Davis, 2000). 
 

  
Figura 29. Cartaz do filme sonoro The 
Jazz Singer. Marco do cinema falado. 

Figura 30. O sistema de sincronismo 
Vitaphone com seu disco de acetato. 
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Por volta do ano de 1931, uma nova tecnologia mais flexível, denominada dubbing, permitiria 

que a trilha sonora fosse gravada em uma sala separada e específica para a captura da música, 

fora do set de filmagens, podendo ser posteriormente acrescentada aos outros sons (ruídos e 

efeitos de cenas), juntamente com os diálogos. Esse processo possibilitou ao diretor não só a 

inserção da música em qualquer lugar do filme, mas também a capacidade de modificar a 

intensidade dos três canais básicos de áudio: ruídos, diálogos e trilha sonora. É importante 

mencionar que, desde a época dos talkies até os dias atuais, raríssimos filmes de sucesso não 

possuíam trilhas sonoras. 

 

Muitos compositores de trilhas sonoras dessa época eram judeus oriundos do leste europeu, 

onde tinham recebido treinamento em conservatórios de música e eram grandes conhecedores 

dos estilos musicais clássicos, especialmente dos séculos XVIII e XIX. Conheciam bem as 

óperas de Verdi, Wagner, Strauss e Puccini, como também os concertos e as músicas de 

câmara de Beethoven, Mozart, Brahms, Schubert e Berlioz. Dentre esses primeiros 

compositores que emigraram da Europa, pode-se citar: Max Steiner, Erich Korngold, 

Branislau Kaper, Miklos Rosza e Franz Waxman. (Davis, 2000). 

 

Embora o estilo romântico das trilhas de Korngold e de Steiner tenha sido utilizado até 

meados da década de 1950, novos conceitos, baseados em elementos do jazz e da música 

contemporânea do século XX, surgiam aos poucos com outros compositores talentosos, como 

David Raskin e Bernard Herrmann. As trilhas sonoras dos filmes Laura (1944) e Citizen Kane 

(1941) ajudaram a “abrir a mente e os ouvidos” da indústria do cinema para essas novas 

sonoridades. Raskin, por exemplo, se baseou no sistema dodecafônico para compor a trilha 

para o filme The Man With Cloak (1949). 

 

Por volta de 1930, compositores e diretores de filmes começaram a experimentar formas 

alternativas de gravação e novos instrumentos eletrônicos, no intuito de expandir suas paletas 

de sonoras. Shostakovich utilizou o instrumento ondes martenot, no filme russo Counterplan, 

em 1932, e o compositor Honegger fez uso do theremin, no filme pacifista de animação 

L’idée, em 1934. Waxman utilizou um violino amplificado, juntamente com o sintetizador 

Hammond novachord, no filme Rebeca (1940) e em Suspicion (1941). O theremin foi 

utilizado por Rózsa para evidenciar momentos de amnésia e paranóia do protagonista, no 

filme Spellbound, em 1945. Dimitri Tiomkin também fez uso do theremin, em Lost Weekend, 

e Roy Webb, em The Spiral Staircase, ambos os filmes de 1945. Efeitos eletrônicos no 
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processamento de sons foram também efetuados por Raskin, no filme Laura. Nesse filme, ele 

fez uso de um piano preparado, onde a porção inicial (attack) do som foi retirada. O 

compositor russo, Daniele Amfitheatrof, criou um efeito sonoro interessante, ao inverter 

(retrogradar) o som do coral, no filme The Lost Moment, de 1947. Rózsa também utilizou 

técnicas de retrogradar o som, no filme The Secret Beyond the Door, em 1948. O interesse 

pelas sonoridades eletrônicas nas trilhas dos filmes era tão forte no início da década de 1940, 

que, em 1946, o músico Ivor Darreg declarou: “[...] chegará um dia em que filmes sem música 

eletrônica serão tão fora de moda como os filmes mudos [...]”. (Darreg, apud Cooke, 2008 p. 

200). 

 

Na tentativa de criar sons de mundos alienígenas, Herrmann fez uso de dois theremins, alguns 

órgãos elétricos e instrumentos de cordas amplificados, no filme The Day the Earth Stood 

Still, em 1951. Com a união aparentemente perfeita entre filmes de ficção científica e 

sonoridades eletrônicas, houve um aumento significativo na produção do gênero, e a trilha 

sonora criada pelo casal Louis e Bebe Barron para o filme Forbidden Planet, em 1956, se 

tornou referência como trilha sonora para filmes de ficção científica, até o surgimento do 

grande sucesso (blockbuster) do diretor George Lucas: Star Wars, para o qual o compositor 

John Williams criou uma trilha sonora totalmente baseada em uma orquestra sinfônica10, 

dando novo rumo à tendência anterior de trilhas puramente eletrônicas. (Davis, 2000). 

 

Sintetizadores também foram utilizados por Herrman, no filme Sisters (1972). Walter Carlos 

também utilizou sintetizadores na trilha sonora de Clockwork Orange (1971), The Shinning 

(1980) e Tron (1982). E a primeira trilha sonora eletrônica a ganhar o prêmio da academia 

(Oscar) foi composta por Giorgio Moroder para o filme Midnight Express, em 1978. 

 

Na década de 1980, houve um aumento significativo na produção de trilhas sonoras 

eletrônicas e, em 1981, o compositor grego Vangelis recebeu o Oscar pela trilha sonora do 

filme Chariots of Fire, ganhando, também, grande projeção com a composição da trilha 

sonora para o filme Blade Runner, em 1982. O grupo alemão de música eletrônica Tangerine 

Dream criou trilhas eletrônicas para alguns filmes: Sorcerer (1977), Thief (1981), Risky 

Business (1983), The Keep (1983) e Shy People (1988). (Fritsch, 2008). 

                                                
10 Muito embora muitos efeitos sonoros eletrônicos tenham sido utilizados, notadamente o som do robô R2D2 
produzido pelo sintetizador ARP. 
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Jerry Goldsmith, um dos principais compositores de Hollywood e ganhador de cinco prêmios 

Emmy e um Oscar com a trilha do filme Omen (A profecia), compôs trilhas para centenas de 

filmes (incluindo TV e cinema) e fez uso de sintetizadores em diversas obras: (Runaway, 

1985; Criminal Law, 1988; Logan’s Run, 1976, Poltergeist, 1982, Star Trek 1979, Alien, 

1979, Total Recall, 1990, Gremlins 1984), apenas para citar algumas trilhas relevantes.  

 

Merece destaque, também, o belo trabalho do renomado e experiente compositor John 

Williams para a trilha sonora do filme Close Encounter of the Third Kind, no qual utiliza o 

sintetizador ARP na cena em que os humanos fazem contato musical com os alienígenas. 

Outro grande compositor ainda atuante na década de 1980 foi Maurice Jarre, que compôs 

Fatal Attraction em 1987, Enemy Mine (1985) e The Witness (1985) também utilizando 

sintetizadores. George Fenton compôs Company of Wolves (1984). O tecladista da banda 

Emerson, Lake and Palmer, Keith Emerson, compôs Inferno (1980) e La Chiesa (1981). 

Outro compositor prolífico de Hollywood, Mark Isham, autor de várias trilhas, compôs: Never 

Cry Wolf (1983), The Times of Harvey Milk (1983), e Mrs. Soffel (1983).  

 

Por fim, destaca-se ainda, o trabalho de John Carpenter para os filmes Escape from New York 

(1981) e Halloween (1978) e Gabriel Yared em Malevil (1980), no qual utilizou sintetizadores 

para simular os sons da natureza e de instrumentos do oriente médio denominados: quanoun e 

o oud.  

 

Outros compositores e bandas que criaram trilhas sonoras utilizando sintetizadores foram: 

Kitaro, Queen, Toto, Klaus Schulze, Ryuichi Sakamoto, Hans Zimmer, Basil Polidouris, 

Philip Glass, Rick Wakeman, Eric Serra, Artemi Artemiev, Danny Elfman, Trevor Jones e 

Bill Conti. (Fritsch, 2008). 

 

A lista de compositores que utilizaram sintetizadores em suas composições para trilhas 

sonoras é muito vasta e, certamente, alguns ficaram de fora dessa relação para dar lugar a 

outros que, provavelmente, tenham sido mais importantes para a carreira de compositor do 

autor desta dissertação. 
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1.6 Comentando e finalizando 

 

 

Fez-se neste capítulo uma breve incursão histórica acerca de algumas invenções tecnológicas 

relevantes para o desenvolvimento e posterior aperfeiçoamento do sintetizador, apontando-se 

o seu crescente uso em estúdios e centros tecnológicos musicais. Abordou-se, também, a 

produção musical eletroacústica do Grupo de Compositores da Bahia que foi considerado o 

grupo mais ativo de música brasileira na década de 1970. Além disso, fez-se um retrospecto 

do surgimento e desenvolvimento da música no cinema destacando-se a produção de 

importantes trilhas sonoras eletrônicas. 

 

No próximo capítulo, se tratará do uso de sintetizadores na produção de trilhas sonoras 

eletrônicas em Salvador, com ênfase na década de 1980. 
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2. RELATOS SOBRE O USO DE SINTETIZADORES, EM SALVADOR, 

NA DÉCADA DE 1980 
 

 

2.1 Contextualizando 

 

 

Apresentam-se aqui os fatos mais importantes referentes à experiência de Cacau Celuque, em 

cujo relato se faz um esforço para permanecer na suposta neutralidade imprimida pela terceira 

pessoa do singular, ainda que se trate do próprio autor desta dissertação.  

 

Acrescentaram-se também, no final desta dissertação, (ver Apêndice) cinco entrevistas 

realizadas pelo autor deste texto, com músicos relevantes da área musical local. Os dois 

tópicos estão intimamente relacionados, pois os profissionais entrevistados e Cacau Celuque 

foram protagonistas do cenário musical da época, estando cada um a seu modo envolvido com 

o uso de sintetizadores na década de 1980, em Salvador. 

  

 

2.2 As entrevistas 

 

 

Na década de 1980, a demanda por trabalhos relacionados à elaboração de trilhas sonoras era 

incipiente e o mercado de trabalho promissor. No entanto, pouquíssimos eram os músicos que 

se aventuravam nesse universo. A fim de coletar informações sobre os trabalhos realizados 

com a utilização de sintetizadores, na década de 1980, entrevistaram-se quatro músicos 

representativos desse período: Alfredo Moura (Apêndice A), Luiz Assis (Luizinho) (Apêndice 

B), Jamary Oliveira (Apêndice C) e Ademar Andrade “Furtacor” (Apêndice D). Entrevistou-

se, ainda, Wesley Rangel (Apêndice E), destacado produtor da época. 

 

As entrevistas se deram de forma naturalística, quase assistemática, permitindo que os 

entrevistados desenvolvessem seu raciocínio de forma espontânea, sublinhando o que a 

memória lhes trazia e o que julgassem pertinente revelar. Foram feitas de forma 

individualizada, por e-mail, chat e pessoalmente. Nas entrevistas feitas pessoalmente, 
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utilizou-se o aparelho celular deste autor para gravá-las e, em seguida, transcreveram-se ou 

apenas comentaram-se os trechos mais relevantes. Quando possível, também foram feitas 

anotações em um bloco de papel.  

 

Os músicos acima elencados tanto trabalhavam com a elaboração de trilhas sonoras quanto 

atuavam em bandas precursoras da Axé Music ou acompanhavam artistas em viagens ou até 

mesmo tocavam em bandas próprias. A atuação deles era bastante diversificada. É provável, 

embora desconfortável, que o músico baiano mais atuante como trilheiro11, na década em 

foco, tenha sido o próprio autor desta dissertação, pois, diferentemente dos demais, 

especializou-se no ramo e trabalhava exclusivamente com isso, dispondo, assim, 

naturalmente, de mais tempo para atender às demandas desse mercado de trabalho. 

 

É importante mencionar aqui a diferença básica entre trilha sonora12 e jingle. A primeira 

refere-se à peça musical exclusivamente instrumental (sem letras), que acompanha um vídeo, 

peça teatral ou dança; e o jingle, à peça musical com letra, utilizada geralmente em 

campanhas políticas, comerciais de TV e em divulgação de produtos e promoções comerciais.  

 

Em muitas trilhas sonoras, anteriores à década de 1980, eram utilizadas gravações de peças 

instrumentais existentes em LPs e CDs, e muitas dessas músicas eram produzidas por bandas 

estrangeiras pouco conhecidas, e, não raro, sem o devido conhecimento e/ou autorização dos 

autores. Mais recentemente, multas pesadas aplicadas às produtoras, por utilização indevida, 

inibiram essa prática, e trilhas sonoras específicas começaram a ser criadas. 

 

Com a demanda por músicos compositores em alta, surgiram novas opções de emprego em 

estúdios, e com o advento da tecnologia MIDI incorporada aos sintetizadores, o músico 

especializado em MIDI (midiman) tornou-se capaz de produzir o produto final desde a 

concepção inicial (criação) até a gravação final. 

 

A grande maioria dos midimen, daquele período, era formada por tecladistas com algum 

conhecimento em harmonia tonal, arranjo, vários estilos de musicais, configurações básicas 

                                                
11 Aqui em Salvador, é o nome dado ao músico especializado em criação de trilhas sonoras. 
12 Nome genérico (jargão) utilizado para designar composições originais criadas para o acompanhamento de 
peças teatrais, vídeos, filmes, documentários, danças e espetáculos multimídia. 
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do protocolo MIDI e computadores. Com exceção do professor Jamary Oliveira, os outros três 

músicos anteriormente mencionados eram também tecladistas de trio elétrico. 

 

2.3 A experiência de Cacau Celuque 

 

 

Após adquirir o sintetizador monofônico KORG MS2013 em 1981, por indicação do tecladista 

Rick Wakeman, que conheceu quando estava em turnê pelo Brasil, começou a perceber o 

potencial de criação de efeitos sonoros desse instrumento, que contava com um sistema 

versátil de patch cords, capaz de criar várias sonoridades, graças à capacidade de modulação 

de vários módulos por meio de conexões por cabos (figura 31). 

 

 

 
Figura 31. Sintetizador MS20 e painel de patch (no detalhe) para conexões através de cabos 

(patch cords). 
 

Após ter-se dedicado ao estudo do MS20 por alguns meses, dirigiu-se às principais emissoras 

de TV de Salvador, apresentando-lhes alguns efeitos sonoros, que viriam a ser utilizados na 

exibição de partidas de futebol e na apresentação do clima e da hora certa. Disponibilizou, 

ainda, gratuitamente, vinhetas para essas TVs e para suas rádios afiliadas, na época em que 

ainda não o conheciam. Depois começou a se profissionalizar no ramo, aprimorando esta 

atividade de fazer vinhetas e efeitos sonoros, com a elaboração de trilhas sonoras para 

documentários, campanhas políticas, espetáculos de dança e de teatro. 

Nos anos iniciais da década de 1980, havia pouquíssimos sintetizadores aqui em Salvador. Ele 

teve a oportunidade de conhecer apenas um Minimoog de um amigo. Essa novidade sonora, 

                                                
13 Sintetizador baseado em síntese subtrativa. 
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que só era conhecida através dos discos de vinil, motivou-o a fazer apresentações em teatros, 

exposições de artes e em casas noturnas. (figura 32). 

 

 
 

Figura 32. Divulgação de shows e de suas atividades em jornais locais de Salvador. 

 

Ainda na década de 1980, foi chamado por agências de propaganda, produtoras, diretores de 

teatro e grupos de dança para produzir trilhas sonoras.  

 

Criou diversas vinhetas14, aberturas, trilhas e efeitos para todas as emissoras de TV locais. 

Existe, inclusive, até hoje uma vinheta de hora certa em uma rádio AM local (Rádio 

Sociedade), que acredita ser a mais antiga de Salvador. 

  

Juntamente com o amigo Ricardo Chemas formou o grupo experimental Cosmos, que 

mesclava a sonoridade da música eletrônica com princípios formais, estruturais e harmônicos 

da música medieval. Criavam motetos e organa com harmonia “vazia”, em quintas e quartas 

paralelas juntamente com efeitos e texturas eletrônicas e, em 1983, foram convidados a fazer 

parte do IV Festival de Música Instrumental da Bahia. 

 

Apresentam-se a seguir, quadros sinópticos das atividades musicais de Cacau Celuque ao 

longo das décadas de 1980 a 2010, comentando-os, na sequência. 

 

 

                                                
14  Pequenas peças de áudio e/ou vídeo utilizada por emissoras de rádio ou TV para identificação de marcas, 
canais de TV ou frequências de rádio. 
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2.3.1 Década de 1980 

 

 

1983 Apresentação do grupo Cosmos no IV Festival de Música Instrumental da Bahia. 

1984 Apresentação solo em diversos bares de Salvador. 

1985 Apresentação do show “Teclados Eletrônicos” com baterista, no ICBA. 

1986 Apresentação solo no VII Festival de Música Instrumental da Bahia. 

1987 Apresentação solo no auditório do IRDEB; 

Apresentação solo no projeto Som das Oito no Foyer do Teatro Castro Alves; 

Criação da vinheta principal da TV Educativa de Salvador; 

Performance musical no projeto E o Lixo Dançou, no Teatro Castro Alves. 

1988 Elaboração de trilha sonora para: 

- o Vídeo Ela, Ele, Nós, dirigido por Jacyra Oswald;  

- a peça teatral SIM, dirigida por Luiz Marfuz; 

- o espetáculo circense A Cidade dos Robôs, no circo Tapete Mágico, sob 

   a direção de Anselmo Serrat e Verônica Tamaoki; 

- o vídeo Life Suite, dirigido por Ricardo Chemas. 

1989 Elaboração da trilha sonora para o espetáculo teatral Lulu, dirigido por Márcio 

Meirelles; 

Apresentação no show Transientes no Teatro Deodoro, em Maceió. 

Quadro 2. Histórico de atividades musicais relevantes da década de 1980 de Cacau Celuque. 

 

 

2.3.1.1 Comentando a década de 1980 

 

 

As informações apresentadas no Quadro 2 acima representam o primeiro período de suas 

atividades como músico profissional. 

 

Embora tivesse ingressado em 1981 na Universidade Católica de Salvador, no curso de 

Licenciatura em Música, no qual o ensino é totalmente baseado na harmonia tradicional, 

sempre procurou utilizar harmonias modais em suas trilhas. Acredita que esta tenha sido uma 

das razões que lhe conferiram destaque no meio dos compositores de trilhas da época, que, na 
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grande maioria, utilizavam o sistema tonal tradicional. A utilização de sintetizadores com 

timbres especialmente criados por ele na confecção das trilhas, aliada às harmonias modais, 

também representou um diferencial na década de 1980, já que nessa época muitos estúdios 

produtores de trilhas sonoras faziam uso de bandas formadas por baixistas, guitarristas, 

bateristas e pequenos grupos de metais. 

 

Com o advento das interfaces MIDI, em 1983, a produção musical se tornou mais ágil e 

também mais barata, pois apenas requeria um compositor e um tecladista, que no seu caso, era 

uma pessoa só. 

 

No início de 1984, decidiu seguir carreira solo, e continuar a fazer apresentações, incluindo 

outra participação no VII Festival de Música Instrumental da Bahia. Continuou criando 

diversas trilhas para várias mídias (teatro, dança, rádio, vídeo documentário, propaganda e 

TV) e acabou se especializando na criação de trilhas sonoras. Ao longo dessa década, como 

não dispunha de gravadores profissionais em seu estúdio caseiro, teve a oportunidade de 

gravar suas trilhas em muitos estúdios de Salvador: WR, Tapwin, Estúdio Livre e Virtual 

Studio. 

 

É importante mencionar que suas participações no Festival de Música Instrumental da Bahia, 

em 1983 e 1986, contribuíram bastante para a divulgação de seu trabalho. Obteve grande 

projeção nesse período. 

 

A apresentação no teatro do IRDEB, em 1987, além de presenteá-lo com um auditório repleto 

de pessoas, foi transmitida ao vivo pela Rádio Educadora FM, constituindo uma experiência 

inédita para ele.  

 

No ano de 1988, o seu trabalho alcançou mais popularidade ainda, com a trilha criada para o 

espetáculo de dança Ela, Ele, Nós, dirigido e produzido por Jacyra Oswald, que 

posteriormente foi lançada em fita K7 pela gravadora de música New Age, denominada Lotus 

Music.  

 

A trilha feita para o espetáculo Lulu, em 1989, foi nomeada a melhor trilha sonora para teatro 

do ano, ganhando o troféu Bahia em Cena.  
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Com a repercussão na mídia dos seus shows em Salvador, foi convidado, em 1989, para fazer 

uma apresentação no Teatro Teodoro, em Maceió. Dessa forma, pôde levar sua música 

eletrônica para outra capital nordestina.  

 

E, na década de 1990, como se pode ver a seguir, decrescem as apresentações em shows e 

aumenta a elaboração de trilhas. 

 

 

2.3.2 Década de 1990 

 

1990 Elaboração da trilha sonora para o espetáculo teatral Micro Caosmo, sob a 

direção de Paulo Dourado; 
Apresentação no show Um Pouco Mais de Azul, no espaço Zouk Santana. 

1991 Elaboração de trilha sonora para as coreografias Shadow e Flirt do grupo de 

dança Tran-Chan. 
1992 Elaboração de trilha sonora para: 

- o espetáculo de dança Descansa, do grupo Salto, baseada no Réquiem de 

Mozart, juntamente com o grupo de percussão do Olodum, Ivan Huol, e um 

pequeno coro da UFBA. Contava com a belíssima voz da cantora Andrea Daltro, 

sob direção de Márcio Meirelles; 
- o espetáculo teatral A Conspiração dos Alfaiates, sob direção de Paulo 

Dourado. 
1993 Participação em cena e elaboração da trilha sonora do espetáculo teatral O 

Casamento do Pequeno Burguês, sob direção de Luiz Marfuz; 
Programação sonora na peça Medea Material sob direção de Márcio Meirelles; 
Elaboração de trilha sonora para a peça Canudos A Guerra do Sem Fim sob 

direção de Paulo Dourado; 
1994 Apresentação no projeto Terça da Boa Música no teatro da Associação Cultural 

Brasil Estados Unidos (ACBEU) 
1995 Elaboração de trilha sonora para  

- a peça Quincas Berro D’água, sob direção de Paulo Dourado; 
- o CD-Rom Módulo de Meio Ambiente do SENAI/Cetind 

1996 Elaboração de vinhetas e aberturas para todos os programas locais da rede 

Record de televisão: Balanço Geral, Telesportes, Informe Bahia e vinheta 

principal da emissora TV Itapoan; 
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Elaboração de trilha sonora para a campanha política do candidato Pedro Irujo à 

prefeitura de Salvador. 
1997  Elaboração da trilha sonora do documentário Trabalhar com Saúde, produzido 

pelo Instituto de Saúde Coletiva (ISC/UFBA), sob a direção de Roberto Duarte.  
1998 Elaboração da trilha sonora dos seguintes documentários produzidos pelo 

Instituto de Saúde Coletiva (ISC/UFBA), sob a direção de Roberto Duarte: 
- O CREMEB e o Exercício Ético da Medicina; 
- Doe Sangue Um Gesto Legal; 
- O Impacto do Uso de Álcool e Outras Drogas em Vítimas de Acidentes de 

Trânsito 
1999 Elaboração da trilha sonora dos seguintes documentários produzidos pelo 

Instituto de Saúde Coletiva (ISC/UFBA), sob a direção de Roberto Duarte: 
- Criança Viva; 
- Cinquentenário do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. 
Elaboração da trilha sonora para o vídeodocumentário A Construção do 

Aeroclube Plaza Show, sob a direção de Marcelo Oliveira 
 

Quadro 3. Histórico de atividades musicais relevantes da década de 1990 de Cacau Celuque. 

 

 

2.3.2.1 Comentando a década de 1990 

 

 

As informações apresentadas no Quadro 3 acima representam o momento no qual sua carreira 

alcançou o auge e, ao trabalhar com diferentes mídias (Teatro, TV, Vídeo e Dança), e, para 

diferentes fins, conseguiu criar variados estilos de trilhas sonoras.  

 

Nessa década, teve a oportunidade de trabalhar com o compositor alemão Heiner Goebbels, 

que havia sido convidado para elaborar a trilha sonora da peça Medea Material, e pôde 

conhecer um pouco mais de sua harmonia “dissonante”, formada por acordes com intervalos 

de quintas justas, nonas e quartas aumentadas. Trabalhou como programador de sintetizador 

em diversos timbres durante os ensaios. 

 

Em 1991, criou a trilha sonora para o grupo de dança Tran Chan, que se apresentou em 

festivais de dança no Teatro Castro Alves e também na Philadelphia, nos Estados Unidos.  
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O espetáculo criado para o grupo Salto, em 1992, sobre o réquiem de Mozart, denominada 

Descansa e dirigida por Marcio Meirelles, foi apresentada em diversos espaços em Salvador e 

também apresentada na Bienal do Recôncavo daquele ano, no espaço cultural Danneman, em 

São Felix. 

 

Foi convidado, em 1993, pelo diretor teatral Luiz Marfuz, para fazer parte do elenco da peça 

“O Casamento de Pequeno Burguês”, na qual fazia intervenções sonoras em tempo real no 

palco. Além de essa peça ter sido apresentada em diversos teatros de Salvador, foi convidado 

e se apresentou no Festival de Inverno de Campina Grande.  

 

Ainda em 1993, atuou como compositor e músico em cena, na peça A Conspiração dos 

Alfaiates, dirigida por Paulo Dourado, e tendo como parceria na trilha sonora o compositor 

Tom Tavares. Fizeram dezenas de apresentações na cidade de Salvador e alcançaram grande 

projeção ao levarem essa encenação a milhares de pessoas, em diversos locais da cidade, tais 

como, Concha Acústica e sala principal do TCA, praça do Campo Grande e teatros do SESI.  

 

Após trabalhar em campanhas políticas, aceitou o convite do diretor de cinema Roberto 

Duarte para compor inúmeras trilhas para documentários do Instituto de Saúde Coletiva (ISC) 

da UFBA, o que o ajudou a se especializar ainda mais no ramo de trilhas para documentários.  

 

No ano de 1996, compôs todas as aberturas dos programas locais da Rede Record, obtendo, 

assim, maior projeção na mídia televisiva, e, simultaneamente, continuava produzindo, trilhas 

para outras emissoras de televisão. 

 

É importante destacar a grandiosidade do espetáculo de dança Descansa, do grupo Salto, 

baseada na música do Réquiem de Mozart. Grande parte da trilha sonora foi rearranjada por 

Cacau Celuque em 1992. Contava com um pequeno coro masculino da UFBA, formado pelos 

cantores Ricardo Bordini, Marco Roriz, Élcio Sá e Sérgio Emanuel. Contava, ainda, com a 

percussão do grupo Olodum, regida por Neguinho do Samba, algumas participações do 

baterista Ivan Huol, além de solos magníficos da cantora lírica Andréa Daltro nas 

composições eletrônicas de alguns trechos do Réquiem. Celuque fez aqui arranjos eletrônicos 

de trechos escolhidos pelo diretor Márcio Meirelles, incluindo algumas variações politonais 

através das quais buscava transmitir um caráter mais dissonante e a disposição das vozes era 

frequentemente formada por acordes diminutos. 
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Na década de 2000, como apresentado a seguir, decrescem ainda mais as apresentações em 

shows e aumenta a elaboração de trilhas. 

 

2.3.3 Década de 2000 

 

2000 Elaboração da trilha sonora para o documentário UFBA 2000, sob a direção de 

Roberto Duarte; 
Apresentação solo na Feira da Música no Centro de Convenções de Salvador. 

2001 Elaboração de trilha sonora para: 
- o documentário Desenbahia, sob a direção de Válber Carvalho; 
- a Aula Inaugural da UFBA; 
-  a vinheta para o programa da TV Aratu No Campo do 4. 

2002 Elaboração de trilha sonora para: 
- o espetáculo de dança Memórias em Desalinho, do projeto Ateliê de 

Coreógrafos Brasileiros, sob a direção de Karin Girão; 
- o documentário da TVE Horácio de Mattos, Um Coronel Entre Dois Mundos, 

sob a direção de Válber Carvalho. 
2003 Elaboração de trilha sonora para o documentário ganhador do prêmio 

FAZCULTURA Naufrágios na Costa da Bahia 
2004 Elaboração de trilha sonora para: 

- o videodocumentário da COELBA A Luz no Campo; 
- os vídeos de apresentação do Hotel Pestana. 
Apresentação solo no XII Festival de Música Instrumental da Bahia; 
Participação como jurado no carnaval de Salvador. 

2005 Elaboração de trilha sonora para o documentário ganhador do prêmio 

FAZCULTURA Naufrágios na Costa da Bahia II; 
Participação como jurado no carnaval de Salvador. 

2006 Elaboração de trilha sonora para o documentário Cabra de Corda sob direção de 

Válber Carvalho; 
Apresentação solo na Semana de Movimentação Científica da Universidade 

Católica de Salvador (SEMOC). 
2007 Elaboração de trilha sonora para os documentários: 

- E a Igreja da Sé? , sob a direção de Jacyra Oswald; 
- Um Novo Olhar Sobre o Sertão, do projeto Policultura no Semi-Árido, sob a 

direção de Válber Carvalho. 
2008 Apresentação, como artista convidado, no programa Aprovado da TV Bahia. 
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2009 Elaboração da trilha sonora para o documentário ganhador dos benefícios da Lei 

Houanet Naufrágios na Costa do Brasil; 
Convidado a integrar o corpo docente da Universidade Católica de Salvador para 

lecionar a disciplina Novas Tecnologias Aplicadas à Música, que havia sido 

criada naquele ano. 
 

Quadro 4. Histórico de atividades musicais relevantes da década de 2000 de Cacau Celuque. 

 

 

2.3.3.1 Comentando a década de 2000 

 

 

Foi convidado pela produtora do Ateliê de Coreógrafos Brasileiros, Eliana Pedroso, para 

compor a trilha do espetáculo Memória em Desalinho da coreógrafa Karin Girão, mas na 

verdade atuou mais como um editor musical, fazendo as colagens das músicas uma vez que a 

maioria das composições era de autores diferentes. 

 

Nessa década, voltou a trabalhar em parceria com o compositor Tom Tavares, e juntos 

criaram a trilha sonora para o documentário Horácio de Mattos, Um Coronel entre Dois 

Mundos (figura 33). Nessa trilha, fez composições eletrônicas baseadas, em sua grande 

maioria, no modo mixolidio, que é muito utilizado no sertão nordestino. Esse documentário 

foi exibido diversas vezes em rede nacional pela TVE, tendo alcançado grande audiência. 

 

Outras trilhas de destaque nesse período foram criadas para os documentários Naufrágios na 

Costa da Bahia I e II a convite da empresa Bluedive (figura 34). Nessas trilhas, utilizou 

texturas preponderantemente eletrônicas, nas quais prevalecem os acordes formados por 

quintas justas e nonas maiores, percussão eletrônica, arpejos, ostinati e vários sons eletrônicos 

- efeitos de chimes e simulações de som de água em movimento - que sincronizam com as 

imagens de cardumes de peixes em sítios de embarcações naufragadas no leito do oceano. São 

trilhas bem relaxantes, e que poderiam facilmente se enquadrar no estilo musical Chillout ou 

New Age. Nas aberturas, procurou realçar o caráter épico das antigas explorações náuticas 

fazendo uso de sons sampleados de instrumentos reais, tais como os sons de trompas, cordas, 

tímpanos, percussão, madeiras e coros. 
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Na apresentação no XII Festival de Música Instrumental da Bahia convidou o VJ (vídeo 

jockey) Pixel para criar vídeos que seriam projetados em telão durante o show (figura 35). 

Essa interação entre imagens contendo cenas da natureza e computação gráfica projetadas no 

telão e a música instrumental eletrônica enriqueceu bastante a sua performance, que, de outra 

forma, poderia ficar um pouco monótona, uma vez que há pouca movimentação do tecladista 

durante o show. 

 

Compôs algumas trilhas para vídeodocumentários sobre a luta do homem do campo no 

Nordeste, na qual simulou instrumentos típicos da região, como as sanfonas, viola sertaneja, 

rabeca, zabumba, flautas de pífanos, triângulos e outros instrumentos de percussão. 

 

Na elaboração da trilha para o documentário E A Igreja da Sé?, da produtora e diretora Jacyra 

Oswald, foi necessário criar composições, nas quais elementos musicais dos índios, brancos e 

negros estivessem presentes, o que constituiu um desafio interessante, já que elementos de um 

tipo de música neutraliza ou é inexistente na outra e, assim, fundiram-se os cantos gregorianos 

monódicos, a polifonia dos contrapontos livres, com os instrumentos indígenas e a percussão 

afro-brasileira. Nessa trilha, utilizou basicamente sons “sampleados15” de flautas, cordas, 

vozes e vários instrumentos de percussão, a fim de alcançar o realismo necessário. 

 

A trilha para o terceiro documentário, (beneficiado pela lei Rouanet), da série Naufrágios 

intitulado Naufrágios na Costa do Brasil, também seguiu o mesmo princípio de composições 

dos documentários anteriores, mas, por se tratar de uma trilha mais recente, os instrumentos 

sampleados são bem mais realistas. 

 
Figura 33. Capa do documentário sobre a vida de Horácio de Mattos. 

                                                
15 Amostra de áudio digital obtida através da tecnologia Sampler. 
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Figura 34. Capa do documentário Naufrágios na Costa da Bahia I. 

 

 
Figura 35. Apresentação no XII Festival de Música Instrumental da Bahia. 

 

Em 2009, foi convidado para fazer parte do corpo docente do Instituto de Música da 

Universidade Católica do Salvador para lecionar a disciplina Novas Tecnologias Aplicadas à 

Música, criada naquele ano, o que vem fazendo até a presente data. 

Na década de 2010, dedicou-se exclusivamente aos estudos, ao ensino e a alguns projetos 

como compositor. 

 

 

2.3.4 Década de 2010: 

 

 

2010 Elaboração da trilha sonora para o vídeo institucional Saberes da Odebrecht, sob 

a direção de Válber Carvalho. 
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2011 Elaboração da trilha sonora para o documentário Desenbahia, sob a direção de 

Válber Carvalho. 
Elaboração da trilha sonora para a instalação “Majestosa” do artista plástico 

Valter Ornellas na galeria da Associação Cultural Brasil Estados Unidos 

(ACBEU). 
2012 Criação da trilha sonora para o vídeo documentário ganhador do prêmio Fundo 

de Cultura sobre a vida de Cosme de Farias, sob a direção de Marcelo Oliveira 

(em andamento). 

Quadro 5. Histórico de atividades musicais relevantes da década de 2010 de Cacau Celuque. 

 

 

2.3.4.1 Comentando a década de 2010 

 

 

Nesta década atual, tem-se dedicado aos estudos, tanto de forma autodidata quanto de modo 

mais formal, como no curso de mestrado, que, com esta dissertação, pretende finalizar. 

Também tem-se dedicado às atividades de professor junto à Universidade Católica do 

Salvador. 

 

A despeito de tanta dedicação aos estudos, conseguiu criar algumas trilhas para os 

documentários do projeto Saberes do grupo Odebrecht. Compôs, ainda, a trilha para um novo 

vídeo institucional do Desenbahia, com peças bastante diferentes, buscando sempre adequar a 

sua trilha às cenas e aos interesses do diretor Válber Carvalho.  

 

No momento, está finalizando a trilha para o documentário ganhador dos benefícios do 

programa do Fundo de Cultura do estado da Bahia sobre a vida do rábula Cosme de Farias, 

em cuja trilha não deverão existir texturas puramente eletrônicas, mas timbres sampleados 

(digitalizações de instrumentos acústicos) de instrumentos reais. Nesse tipo de trilha sonora, 

em que existe a busca por sonoridades dos instrumentos acústicos reais, é preciso um grande 

esforço para simulá-los, e, para isso, utiliza a síntese por Modelagem Física e o sistema de 

amostragens dos Samplers, certamente os dois tipos de sínteses que melhor atendem a esse 

desafio. 
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2.3.5 Sintetizadores e softwares utilizados  

 

 

Utilizou ao longo de sua carreira (1981 aos dias atuais) os seguintes sintetizadores 

“hardwares”: Minimoog, Korg MS20 (síntese subtrativa), Casio CZ1000, Casio 101 (síntese 

por modulação de fase), Korg Poly 800 (síntese subtrativa híbrida: analógica e digital), 

Ensoniq ESQ1, SQ80 (síntese por crosswave16), Korg 01W (síntese AI217 exclusiva da Korg), 

Sequential Circuits Six Trak (síntese subtrativa), Sampler Roland S330 (sampler), sintetizador 

Roland D110, módulo sintetizador SC50 Roland, sintetizador Kawai K1 (síntese subtrativa) e 

Novation X-Station  (síntese híbrida) e os orgãos Casio MT 10, MT 70.  

 

Atualmente utiliza diversos sintetizadores virtuais “softwares” (VSTi), com todas as formas 

de síntese sonora disponíveis, tendo como programa principal o sequenciador Sonar X1, 

capaz de abrigar os diversos sintetizadores virtuais. 

 

 

2.4 Comentando e finalizando 

 

 

Nota-se, após a leitura das entrevistas, que os sintetizadores, como muitos outros instrumentos 

acústicos, foram utilizados em diversos meios e para diversos fins musicais aqui em Salvador. 

Como gerador de sons para gravação em fita magnética utilizado por Djalma Corrêa ou como 

instrumento capaz de simular vários outros e assim preencher totalmente a paleta sonora 

(espectro musical) ou ainda como nos arranjos eletrônicos da 5ª Sinfonia de Beethoven, 

executada por Ademar Andrade, e nas mais variadas trilhas sonoras de Luizinho Assis.  

 

Agregado ao sintetizador de maneira sinérgica, o sequenciador vem auxiliando os músicos há 

muitas décadas. Como se observa na peça Festa, do professor Jamary, que foi executada 

publicamente pelo sequenciador do Fairlight, sem que houvesse qualquer executante, em uma 

                                                
16  Tipo de síntese sonora na qual a parte inicial da onda sonora é sampleada e misturada à parte de sustentação 
da onda. 
17 Forma de síntese sonora exclusiva da Korg que distorce a onda e cria novos harmônicos antes desta passar 
pelos filtros. 
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audição de música acusmática18, na universidade americana, na qual obteve seu título de 

doutor. 

 

O sintetizador também teve grande destaque no nascimento da Axé Music, ao embalar foliões 

aos sons dos acordes e dos solos do ilustre professor Alfredo Moura, enquanto entoava seus 

riffs de metais perfeitamente encadeados na música Fricote. A então recente tecnologia MIDI, 

aqui em perfeita harmonia com a música, provou para alguns incrédulos que essa ferramenta 

espetacular criada e desenvolvida, a partir do final do século XIX, era capaz de embalar 

grandes multidões que acompanhavam os trios elétricos e até mesmo satisfazer aos ouvidos 

mais treinados de uma plateia seleta em comportadas audições das salas de concerto. 

 

Nas tétrades dissonantes do jazz do grupo Garagem, executadas pelas habilidosas mãos do 

tecladista Luizinho em seu revolucionário DX7 ou nos consonantes acordes do movimento 

primaveril de Vivaldi, tocados pelo destemido e ousado músico Ademar, que também tentava 

levar paz, ao executar a Ave Maria de Gounod em meio à multidão momesca entorpecida, o 

sintetizador se adaptou e se transformou como um camaleão às mais diversas e prolíficas 

correntes musicais baianas. 

 

O compositor Cacau Celuque tem concebido, até o presente momento, a grande maioria de 

suas obras, levando em consideração as sonoridades dos sintetizadores, graças à capacidade 

“plástica” desses instrumentos de se adaptarem a qualquer tipo de música como também na 

facilidade de se obter um bom produto final sem se precisar recorrer a outros estúdios ou até 

mesmo a outros músicos. 

 

O próximo capítulo é dedicado a aspectos técnicos relativos à criação de sons por meios 

eletrônicos, abordará inclusive a anteriormente referida “plasticidade” sonora oriunda de uma 

grande variedade de formas de sínteses, inerente aos sintetizadores. 

 

 

 

 

                                                
18 Música executada através de caixas de som. 
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3. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

 

3.1 Contextualizando 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas informações acerca do protocolo MIDI, que possibilitou a 

comunicação entre fabricantes de sintetizadores e sequenciadores distintos. Em seguida, serão 

descritas as formas de síntese utilizadas para a elaboração das seis composições que integram 

esta Dissertação, cujos memoriais analítico-descritivos se encontram no capítulo quatro 

seguinte. Por fim, esclarecem-se aspectos básicos sobre a diegese sonora. 

 

 

3.2 O protocolo MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 

 

 

Em novembro de 1981, engenheiros da empresa Sequential Circuits, apresentaram, na 

convenção da Audio Engineering Society (AES), a proposta para um sistema de comunicação 

digital entre sintetizadores, a qual chamaram de USI (Universal Synthesizer Interface). Depois 

de contatos com outros engenheiros das empresas Roland, Oberheim, Yamaha e Kawai, foram 

feitas alterações e adições à proposta original até que se chegou ao MIDI (Musical Instrument 

Digital Interface), um padrão de comunicação por interfaces que engloba tanto a parte física 

(conexões, características dos sinais de dados) quanto o protocolo (formato dos códigos, 

procedimentos de transmissão e recepção). (Ratton, 2002) 

 

A publicação da “MIDI 1.0 Specification” ocorreu em agosto 1983 e uma das premissas 

principais para o novo sistema era que seu custo de implementação não causasse impacto no 

preço dos sintetizadores. Por isso é que os códigos das mensagens de MIDI são 

“empacotados” em oito bits, pois na década de 1980 os chips de transmissão/recepção serial 

de 16 bits eram muito caros e, além disso, vale ressaltar que não existe um proprietário do 

sistema MIDI, ele é de domínio público. Um ano após seu lançamento, praticamente todos os 

grandes fabricantes já ofereciam equipamentos compatíveis com esse padrão. 
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Quando se pretende ligar dois aparelhos via MIDI, eles deverão obedecer o seguinte padrão: a 

conexão entre equipamentos MIDI se dá sempre com cabos, cujas pontas têm plugs DIN de 5 

pinos do tipo “macho” (figura 36), e é preciso que aparelho tenha o plug tipo “fêmea” (figura 

37). Só há três tipos de portas MIDI: In, Out e Thru (figura 37). A porta In recebe toda e 

qualquer informação que se pretende mandar ao aparelho. A porta Out envia informação do 

aparelho. A porta Thru é um “espelho” da In. Todos os dados que chegam pela In são 

enviados pela Thru tal como estão, isto é, não há processamento por parte do instrumento.  

 

 

Figura 36. Cabo MIDI Figura 37. Conectores MIDI 

 

Um cabo MIDI sempre envia a informação em um sentido. Esta informação entra por uma 

ponta do cabo e sai pela outra. Para haver “ida e volta” de informações entre dois 

instrumentos, é preciso ligar dois cabos que não devem exceder 15 metros.  

   

O padrão MIDI, ao contrário de vários programas para computador, ainda está na versão 1.0, 

isto é, desde 1983 até hoje, qualquer dispositivo pode ser ligado a qualquer outro e os dois 

funcionarão perfeitamente. O padrão, apesar de fixo em seu caráter básico, vem tendo várias 

adições ao longo dos anos, tornando-o cada vez mais abrangente e capaz de lidar com as mais 

diversas características de instrumentos que venham a implementar o padrão MIDI, de 

simples teclados até sistemas de iluminação, passando pela indústria cinematográfica, além 

dos mais modernos controladores musicais, muitos até mesmo sem teclado. (Ratton, 2002) 

 

A comunicação MIDI é baseada no byte (uma unidade de informação digital) e cada comando 

MIDI possui uma sequência de bytes específica. Um importante comando enviado é o byte de 

estado (status byte), que informa ao dispositivo MIDI que função ativar e codificado nesse 

byte de estado vai o canal MIDI específico.  

 

Cada cabo MIDI opera em 16 canais diferentes e dentre as funções transmitidas podemos 

citar: Note On, Note Velocity, Note Off, System Exclusive (SysEx), Patch Change. A Note 

Velocity é o que determina com que força (intensidade) a nota foi tocada. Ainda que nem 
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todos dispositivos MIDI aceitem o byte de velocity, especialmente os mais antigos ou alguns 

mais baratos, esta função é muito importante para registrar a dinâmica durante a execução de 

uma peça. 

 

 

3.2.1 Formas de conexão da interface MIDI 

 

Existem algumas formas para se conectar a interface MIDI, quais sejam: 

 

 

3.2.1.1 Teclado para teclado (ou módulo)19 (Figura 38) 

 

Esta foi a primeira opção que se pensou quando se criou o padrão MIDI. Usar um teclado para 

tocar outro, assim o teclado que vai comandar (master) envia as informações; portanto 

ligamos o cabo no conector MIDI OUT deste, e no MIDI IN do teclado que vai receber as 

informações e ser comandado e como o padrão MIDI só envia comandos digitais, para ouvir o 

som de cada teclado devem-se ligar a saída de som de cada um e operá-las individualmente.  

 

 
Figura 38. Conexão MIDI simples entre teclado e módulo ou teclado e teclado. 

 

 

3.2.1.2 Teclado (ou módulo) com computador e/ou Sequencer20 (Figura 39) 

 

Não é muito diferente do que foi visto acima, porém assumindo que o computador não tem 

som interno, precisamos ligar os dois cabos MIDI, um para mandar comandos para o 

computador, outro para que ele mande de volta para o teclado. Caso se deseje apenas que o 

computador execute os sons do teclado, então bastaria um cabo (saída out no computador, 

entrada in no teclado). 

                                                
19  O módulo é um sintetizador sem as teclas. 
20 O Sequencer (sequenciador) é um computador dedicado exclusivamente à produção musical. 
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Figura 39. Conexão composta entre teclados e sequencer (computador). 

 

 

3.2.2 Modos MIDI 

 

 

Existem basicamente quatro modos MIDI chamados de MIDI Modes 1, 2, 3 e 4, que têm a ver 

com o aparelho que recebe as mensagens, e definem a maneira com que ele as manipula. 

Nota-se que, dependendo do aparelho, um dos modos é usado, podendo ser trocado por um 

ajuste no painel.  

 

 

3.2.2.1 OMNI ON / POLY (MODE 1) 

 

Este modo é muito usado quando se quer conectar um sintetizador a outro e não se preocupar 

em qual canal o sintetizador está sintonizado. O receptor ‘toca’ qualquer canal MIDI, 

polifonicamente. Porém no caso de uma música sequenciada (executada pelo computador) 

com uso de vários timbres no mesmo aparelho, este modo caiu em desuso.  

 

 

 3.2.2.2 OMNI ON/ MONO (MODE 2) 

 

Semelhante ao modo acima descrito, só que responde monofonicamente.  
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3.2.2.3 OMNI OFF / POLY (MODE 3) 

 

Este é o modo usado para que um mesmo teclado seja usado em conjunto com um sequencer 

ou computador. Cada parte responde a um único canal MIDI, polifonicamente. A maioria dos 

módulos MIDI também opera assim, bem como os sintetizadores multitimbrais.  

 

  

3.2.2.4 OMNI OFF / MONO (MODE 4) 

 

Este é o modo usado em instrumentos como guitarras MIDI. Nessas guitarras, cada corda 

(que, aliás, produz apenas uma nota) usa um canal MIDI distinto, e o aparelho receptor, que 

está no modo 4, irá produzir o som. Note que, mais importante do que o timbre, neste caso, é 

a articulação de cada corda que pode ser diferenciada das outras. 

 

 

3.2.3 Padrão GM 

 

 

Os instrumentos MIDI são diferentes nos tipos e números de sons que oferecem. Também são 

diferentes nas maneiras pelas quais organizam e implementam aqueles sons. Isso faz com que 

um quarteto de cordas num sistema pode se transformar num trio de sopros em outro. Para 

resolver esse problema foi criado um sistema complementar chamado General MIDI (Midi 

Geral).  

 

O General MIDI (GM) é um subconjunto e um complemento ao protocolo MIDI original. Ele 

descreve várias características que um instrumento MIDI deve possuir para qualificar-se como 

um aparelho compatível GM. Por exemplo, um instrumento General MIDI deve fornecer 

polifonia de pelo menos 24 notas. Ele deve responder a todos os 16 canais MIDI, com o canal 

10 reservado para as partes de percussão. E deve designar o C médio (Dó central) como a nota 

MIDI nº 60. Os instrumentos compatíveis GM devem também responder a uma lista 

específica de mensagens MIDI, incluindo Pitch Bend, Aftertouch, Velocity, Modulation, 

Panning, Master Volume e outras.  
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O componente mais significativo do padrão GM, porém, é o Instrument Patch Map (Mapa 

dos Patches de Instrumentos). Ele é uma lista de 128 sons juntamente com seus números 

atribuídos pelo programa (figura 40). Os sons incluem uma boa seleção de instrumentos de 

orquestra, teclados, conjuntos vocais, timbres de sintetizador, instrumentos étnicos, efeitos 

sonoros e muito mais.  

 

 
Figura 40. Lista de 128 instrumentos que seguem o padrão GM. 

 

O canal 10 MIDI está reservado para as partes de percussão. Os sons individuais e sua 

colocação no teclado estão especificados num quadro chamado Percussion key Map (Mapa de 

teclas de percussão). Esses dois mapas fornecem um modelo de sons importante que introduz 

um nível de previsão muito necessário para a reprodução dos arquivos MIDI na música. O 

sistema GM não especifica o modo como os sons individuais são criados nem indica padrões 

de qualidade de som. Ele apenas exige que uma determinada coleção de sons esteja presente 

dentro de determinada ordem. Os fabricantes têm a liberdade de usar o método de síntese de 

sua preferência. (Ratton, 2002). 
 
 
3.2.4 Formatos e Compatibilidade 
 
3.2.4.1 Compatibilidade MIDI  

 
Em 1988 foi adotada uma complementação à Especificação MIDI, chamada Standard MIDI 

File. A partir daí praticamente toda a composição, edição e os programas de notação MIDI 
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importam e exportam esse formato de arquivo genérico, além de seus próprios formatos 

originais de arquivos. Os Standard Midi Files têm, na verdade, três formatos, embora apenas 

dois sejam mais usados:  

 

a) Formato 0 

Consiste em uma única trilha multicanal que inclui todas as mensagens MIDI, dados de tempo 

e outras informações importantes. Quando se salva um arquivo de sequenciador como um 

SMF do Formato 0, o programa sequenciador coloca todos os canais separados em um só.  

 

b) Formato 1  

É o mais usado e o mais prático. Ele é particularmente útil para os músicos profissionais que 

devem trocar dados MIDI com outros músicos. Nos arquivos do Formato 1, diversos canais 

separados tocam ao mesmo tempo. O primeiro canal contém dados de tempo, que se aplicam 

obrigatoriamente a todos os canais. Como este formato preserva os canais da maneira que 

foram originalmente gravados, a possibilidade de perda de informações é menor, quando se 

transfere do formato original para o formato SMF. Ele também facilita a visualização e a 

edição dos dados MIDI.  

 

 

3.2.5 Mensagens MIDI 

 

As seguintes mensagens MIDI são transmitidas: 

 

 

3.2.5.1 Note On  

 

O ato de pressionar uma tecla (128 notas possíveis, 0 a 127).  

 

 

3.2.5.2 Note Off  

 

Tecla liberada.  
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3.2.5.3 Velocity  

 

Faz parte da mensagem NOTE ON. Intensidade com que a nota é tocada (128 valores 

possíveis).  

 

 

3.2.5.4 Aftertouch  

 

Termo comum para DADOS DE PRESSÃO. Pressão com que a tecla é acionada (128 valores) 

depois que ela é tocada e antes de ser solta. Exemplo: Vibrato, crescer e diminuir de volume, 

o ato do som tornar-se mais brilhante à medida que se altera a pressão sobre a tecla, etc. É 

chamado de controlador contínuo, visto que é enviado em uma corrente contínua, que 

corresponde a uma ação variável. (Ratton, 2002) 

 

 

3.3 Síntese Sonora 

 

 

Embora atualmente existam diversas formas de síntese sonora, nesta dissertação serão 

abordadas as mais utilizadas até o final da década de 1980. 

 

 

3.3.1 Síntese Subtrativa 

 

 

Esta talvez seja a mais amigável das formas básicas de síntese, por conter poucos parâmetros 

e, apesar disto, resultados surpreendentes serem obtidos. É formada basicamente pelos 

seguintes módulos: Osciladores, Filtros, Geradores de Envelopes (ou envoltórias), 

Amplificadores e LFO21 (Low Frequency Oscillator) (ver figura 41). 

 

                                                
21 Oscilador de frequências baixas. 
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Figura 41. Diagrama básico de um sintetizador baseado em síntese subtrativa. 

 

O Oscilador é o módulo responsável pela afinação, registro da oitava, geração e seleção da 

onda sonora determinante do timbre. Nos antigos sintetizadores analógicos, os osciladores 

eram controlados por tensão elétrica e por isso recebiam o nome de VCO (voltage controlled 

oscillator) nos sintetizadores digitais este módulo é controlado por microprocessadores e 

recebe o nome de DCO (digital controlled oscillator). 

 

O Filtro é a unidade da síntese sonora responsável pela modificação do timbre através de 

subtração ou alteração de determinada faixa de frequência. Nos sintetizadores analógicos, 

recebe o nome de VCF (voltage controlled filter) e nos digitais o nome de DCF (digital 

controlled filter), este apresenta a seleção do tipo de filtro e algumas regulagens para as 

funções de corte de frequência (cutoff frequency) e ressonância (resonance). Muitos 

sintetizadores analógicos dispõem de dois ou três filtros (ver Figura 42): o filtro HPF (high 

pass filter22), o LPF (low pass filter23) e o BPF (band pass filter24). O HPF possibilita a 

passagem de frequências altas eliminando as baixas que estão situadas abaixo da linha de 

corte estipulada pelo cutoff frequency, o LPF atua de maneira exatamente inversa ao HPF e o 

BPF possibilita a seleção de uma faixa de frequência a ser ouvida que em geral é usado para 

enfatizar a região média. (Fritsch, 2008) 

 
Figura 42. Três tipos de filtros mais usados em síntese subtrativa. 

                                                
22 Filtro passa alta 
23 Filtro passa baixa 
24 Filtro passa banda 
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O Gerador de Envelope (também chamado de gerador de envoltória) é responsável pela 

transformação do som em um determinado período de tempo e é formado basicamente por 

quatro fases: attack, (ataque), decay (queda) sustain (sustentação) e release (soltura) daí a 

sigla ADSR (figura 43). O envelope é muito importante para definir as características sonoras 

que ocorrem em um determinado som ao longo do tempo, atuando em conjunto com o (VCA). 

Este módulo controla a dinâmica do som e em conjunto com o (VCF) controla a evolução 

harmônica característica do timbre que ocorre em um determinado espaço de tempo.  

 
Figura 43. Representação gráfica de um gerador de envelope clássico de quatro fases. 

 

Dessa forma, ao se simular o som de um violão, este deve ter um ataque (attack) imediato, um 

tempo de sustentação breve e um tempo de soltura (release) não muito longo. Já ao se tentar 

simular o som de um instrumento de corda como o violoncelo, executando uma passagem em 

notas longas, pode-se manter a nota indefinidamente sustentada enquanto se permanece com o 

dedo acionando a tecla, à maneira de um violoncelista ao executar estas notas  no movimento 

de subir e descer do arco. 

 

O Amplificador (VCA ou DCA) é responsável por controlar a intensidade do volume de som 

proveniente de uma fonte sonora interna: oscilador ou externa: microfone, guitarra, violão, 

etc. Como foi dito anteriormente, em conjunto com o gerador de envelope, pode-se controlar a 

maneira como a amplitude deste sinal se comporta ao longo do tempo. Pode também ser 

utilizado para simular trêmolos quando se tem um LFO atuando em conjunto. 

 

O Oscilador de Frequências Baixas (LFO) gera formas de ondas com frequências inferiores a 

nossa capacidade auditiva (inferior a 20 Hz). Geralmente esses osciladores permitem a 

utilização de três ou quatro formas de ondas básicas: triangular, dente de serra, quadrada e 

aleatória. Dependendo de onde sejam inseridas, simulam efeitos sonoros interessantes e 

necessários à síntese sonora na simulação de certos instrumentos acústicos. Quando o LFO é 

ligado ao oscilador, produz o efeito de vibrato, quando conectado ao amplificador, produz o 
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efeito de trêmolo e, quando inserido no filtro, produz efeitos de wah-wah. Geralmente os 

LFOs dispõem de um potenciômetro capaz de controlar a velocidade (frequência) de 

modulação do LFO, que recebe o nome de frequency ou rate.   

 

Através da síntese subtrativa pode-se obter alterações de timbres por subtração do conteúdo 

harmônico original gerado pelo oscilador. Um sinal rico em harmônicos gerado pelo oscilador 

é aplicado a um filtro ajustável, onde parte destes harmônicos é retirada. 

 

São basicamente seis formas básicas de ondas sonoras existentes nos sintetizadores 

analógicos, são elas: dente de serra (saw), triangular (triangle), quadrada (square), senoidal 

ou senóide25 (sine), pulso (pulse) e ruído branco (white noise) (figura 44). 

 

      
Figura 44. Tipos de ondas: senóide, triangular, dente-de-serra, pulso, quadrada, e ruído 

branco. 
 

O timbre destes sintetizadores depende bastante do conteúdo harmônico de cada tipo de onda 

gerado nos osciladores e do tipo de filtragem aplicada. No caso de uma onda senoidal sendo 

gerada pelo oscilador, o filtro não tem muito o que alterar, uma vez que esta onda é totalmente 

desprovida de harmônicos, contendo apenas a frequência fundamental. Esta forma de onda 

não é encontrada na natureza e, na síntese subtrativa, é mais utilizada para imitar o som de 

assovios. Já a onda dente de serra, rica em harmônicos ímpares e pares é muito utilizada pelos 

sintesistas26 por conter uma “cor” brilhante, e graças à sua riqueza de harmônicos, possibilita 

diversos efeitos quando devidamente filtrada. Um dos efeitos mais usados é o sweep filter27, 

unicamente produzido pelos sintetizadores, foi amplamente usado pelo tecladista Rick 

Wakeman no auge de sua carreira quando lançou seu álbum Journey To The Centre Of The 

Earth (1974) e por Keith Emerson no álbum Brain Salad Surgery (1973). Além de criar sons 

eletrônicos de rara beleza, a onda dente de serra é muito utilizada para simular sons de cordas 

(strings) e metais (brass) de orquestras.  

 
                                                
25 É o sinal equivalente à função matemática “seno” e é formada apenas pela fundamental. (Ratton, 2002) 
26 Pessoa especialista em síntese sonora. 
27 Efeito criado em sintetizadores através de filtragem de harmônicos em conjunto com módulos de ressonância e 
geradores de envelopes. 



62 
 

 

A onda quadrada possui somente harmônicos ímpares, e por possuir um som nasalado é 

empregada na síntese subtrativa para simular sons de instrumentos de palheta como a 

clarineta, oboé e fagote.  

 

A onda triangular também possui somente os harmônicos ímpares, mas, diferentemente da 

quadrada, estes harmônicos possuem intensidades diferentes e é utilizada para simular sons 

de flautas.  

 

A onda pulso é uma variação da quadrada, na qual as partes, superior e inferior não são 

iguais, e por isso contém harmônicos ímpares e pares. Em grande parte dos sintetizadores 

analógicos é possível ajustar a largura do pulso (Pulse Width), obtendo-se assim variações no 

conteúdo harmônico e aplicando uma modulação cíclica à largura do pulso, obtém-se um sinal 

conhecido como PWM (Pulse Width Modulation), de sonoridade muito interessante. (Ratton, 

2002) É utilizada também para simular sons de instrumentos de palhetas e usada na produção 

de ostinati.  

 

O ruído branco, rico em harmônicos pares e ímpares, é muito utilizado para simular sons de 

vento, chuva, tiros, foguetes, percussão e para adicionar certos ruídos aos sons puros, 

simulando o sopro de um flautista ou o impacto de instrumentos de percussão.  

 

Existe uma variedade de ruído, chamada de ruído rosa, com algumas diferenças em seu 

conteúdo harmônico, muito utilizada para criar efeitos de modulação cíclica e aleatória, e 

usada conjuntamente com ondas quadradas, obtém-se um efeito interessante conhecido como 

sample and hold.  

 

Dentre os sintetizadores famosos que utilizam esta forma de síntese encontram-se o 

Minimoog, o Moog Modular, o Korg MS20, o ARP Strings, o VCS3 e o Roland Juno.  

 

Atualmente existem versões em softwares de diversos sintetizadores analógicos do passado, 

que eram hardwares, e esta tecnologia, criada pela empresa Steinberg, capaz de recriar estes 

instrumentos virtuais com extrema precisão é chamada de VSTi (Virtual Studio Technology 

instrument). Já dispomos de versões digitais em formato VSTi de diversos sintetizadores 
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populares como o Minimoog, o Moog Modular, o ARP 2600, o Korg MS20, Korg M1, 

Yamaha DX728 e o Yamaha CS80. 

 

 

3.3.2 Síntese Aditiva 

 

 

É uma das mais antigas formas de síntese sonora, foi usada no final do século XIX no 

Telharmonium e também no famoso órgão Hammond, em 1934. Esta poderosa tecnologia se 

caracteriza pela adição de várias ondas senoidais na tentativa de recriar sons “naturais” de 

instrumentos acústicos ou puramente eletrônicos. 

 

De acordo com o teorema do matemático francês J.B. Fourier, qualquer forma de onda pode 

ser expressada como a soma de uma série de sinais senoidais – chamada série de Fourier – 

onde cada sinal possui seus coeficientes específicos de frequência, amplitude e fase. (Ratton, 

2002) 

 

Sinais individuais (senóides) com frequências múltiplas inteiras de um sinal de frequência 

fundamental são adicionados com a finalidade de se obter sons mais ricos. Desta forma, estes 

sons resultantes são formados pela adição de várias senóides, que se comportam de maneira 

análoga aos harmônicos produzidos pelos instrumentos acústicos (figura 45). 

 

 
Figura 45. Representação gráfica da adição de três ondas senóides com frequências múltiplas 

(x1, x2 e x3) obtendo onda resultante mais rica. 
 

                                                
28 Famoso sintetizador da década de 1980, possuidor da revolucionária tecnologia FM (frequency modulation) de 
síntese sonora desenvolvida por John Chowning. 
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É importante mencionar que, na grande maioria dos sons naturais, os harmônicos se 

comportam diferentemente no decorrer do tempo, fazendo com que suas amplitudes 

diminuam mais lentamente que outras e, desta forma, para simular um som natural de um 

instrumento acústico é necessário ter total controle sobre estas parciais (senóides) do espectro 

sonoro. 

 

Com o advento da tecnologia digital dos DSPs29 (Digital Signal Processors) tornou-se viável 

a geração de sons eletrônicos por processos aditivo. Um dos primeiros sintetizadores digitais a 

oferecer recursos de síntese aditiva foi o Fairlight CMI, produzido na Austrália entre 1980 e 

1984. Este equipamento era capaz de controlar até 64 harmônicos do som por meio de uma 

caneta especial capaz de desenhar graficamente os envelopes de cada harmônico. A série de 

sintetizadores K5000 (figura 46) da empresa Kawai, permite controlar até 128 harmônicos, 

possibilitando assim texturas bastante ricas. O grande problema deste tipo de síntese é sua 

complexidade de edição para o usuário comum, que obtém uma resposta mais rápida na 

síntese subtrativa, embora bem menos complexa e precisa. (Ratton, 2002) 

 

 

 

Figura 46. Sintetizadores que utilizam a síntese aditiva: Fairlight CMI e Kawai K5000. 

 

 

3.3.3 Síntese FM 

 

 

A síntese por modulação de frequência, (Frequency Modulation) é uma poderosa forma de 

criação sonora desenvolvida por John Chowning, em 1967, na Stanford University, que 

                                                
29  São microprocessadores especializados em processamento digital de sinal usados para processar sinais de 
áudio e vídeo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microprocessador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processamento_digital_de_sinal
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81udio
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
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despertou grande interesse da gigante fabricante de instrumentos musicais, Yamaha, em 1973. 

Muito embora os primeiros instrumentos, GS1 e GS2, criados pela parceria 

Chowning/Yamaha no começo da década de 1980, não tenham despertado grande interesse, 

talvez por serem muito caros e não serem programáveis, esta parceria viria a desenvolver um 

instrumento musical inovador voltado para o grande público. 

 

O grande sucesso desta forma de síntese digital aconteceu com o lançamento do sintetizador 

DX7, em 1983. Na época em que a maioria dos seus concorrentes contava com oito notas de 

polifonia, o DX7 disponibilizava dezesseis vozes polifônicas com teclado sensitivo, capaz de 

registrar dinâmica e pressão, durante a execução do músico, portamento programável e o 

inovador processo de síntese FM, além de ser um dos pioneiros na utilização da interface 

MIDI. (Ratton, 2002). 

 

O processo de síntese por modulação de frequência utiliza basicamente duas ondas senóides 

que estejam na faixa de frequência audível (20 Hz até 20 kHz), na qual uma onda é utilizada 

para modular a outra resultando uma terceira onda mais complexa rica em harmônicos. 

Chama-se de modulator (modulador) a onda que modula e carrier (portadora) a que está 

sendo modulada (figura 47). (Friedman, 1985). 

 

 
Figura 47. Relação entre as frequências das ondas portadoras e moduladoras e forma de onda 

resultante. 
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O sinal de rádio FM também é um exemplo de modulação por frequência, mas diferentemente 

da síntese por FM, a frequência de uma das ondas de rádio está muito acima do espectro 

sonoro audível. Outra particularidade deste processo de síntese é que a onda resultante é mais 

do que apenas “rica em harmônicos”, ela contém características particulares que são 

usualmente encontradas em instrumentos acústicos e que não são obtidas pelo processo de 

síntese subtrativa. Esta capacidade de se criar ondas ricas em harmônicos, a partir de duas 

simples ondas senoidais, faz com que a síntese por FM tenha grande vantagem sobre o 

processo de síntese aditiva, na qual necessitaria de pelo menos cem ondas senoidais para obter 

o mesmo resultado. (Friedman, 1985). 

 

A arquitetura adotada pela Yamaha baseia-se em um conjunto de operadores DX, que podem 

ser arranjados de várias formas diferentes, produzindo resultados sonoros diferentes. (figura 

48). 

 

 
Figura 48. Arquitetura de um operador DX. 

 

De acordo com a figura 48 tem-se um oscilador OSC, que gera uma onda senoidal, cuja  

frequência é ajustada na entrada do operador, e posteriormente este sinal é inserido ao 

amplificador AMP, no qual são realizadas as alterações de dinâmicas de amplitude através do 

gerador de envoltória EG (envelope). 

 

O sintetizador Yamaha possui seis operadores DX, que podem ser arranjados de várias 

maneiras, aumentando o potencial sonoro deste processo de síntese. Cada arranjo é 

denominado de algoritmo e no total o DX7 disponibiliza trinta e dois algoritmos. Os trinta e 

dois algoritmos permitem diversas arrumações diferentes e como se pode ver na figura 49, 

cada pilha de operadores pode ser um gerador de timbre e os timbres das duas pilhas são 

somados para produzir o som final. (Ratton, 2002). 
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Figura 49. Diferentes arranjos dos algoritmos. 

 

Embora a síntese por FM seja muito poderosa, o resultado deste processo não é tão previsível. 

Para se obter simulações de sons dos instrumentos acústicos, a tecnologia de amostragem 

digital (Sampler) é mais adequada e o resultado final mais facilmente obtido. 

 

Atualmente dispõe-se de sintetizadores virtuais (VSTi) que emulam esta forma de síntese, e 

graças à facilidade de acesso disponibilizado pela interface gráfica dos computadores, este 

processo de síntese se torna mais amigável. Pode-se citar os seguintes sintetizadores virtuais: 

FM7, FM8, Octopus, Sytrus. 

 

 

3.3.4 Síntese por Sampler  

 

 

A ideia de se gravar instrumentos acústicos para manipulação e execução posterior data de 

1949, quando o inventor Harry Chamberlin criou o teclado eletromecânico chamberlin e, em 

1960, quando inventores ingleses criaram o famoso teclado polifônico mellotron, que 

utilizava fitas magnéticas com gravações de corais, flautas e cordas. O mellotron juntamente 

com o sintetizador minimoog foi o sonho de consumo de muitos tecladistas na década de 1960 

e 1970 e foi muito utilizado por grupos de rock progressivo, como Yes, Rick Wakeman, 

Tangerine Dream e Genesis. Infelizmente este sistema de reprodução de sons acústicos 

previamente gravados trazia algumas limitações da tecnologia da época, como o desgaste 

mecânico, sujeiras nas cabeças magnéticas, fitas amassadas, etc.  
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A ideia inicial da tecnologia sampler era a de possibilitar aos usuários a capacidade de 

registrar seus próprios sons para manipulação posterior, aumentando assim a paleta sonora, e 

não depender exclusivamente dos timbres que vinham de fábrica. Muitas empresas 

especializadas se aproveitaram desta tecnologia para criarem vários CD-ROMs, fato que 

aumentou a qualidade das amostras (samples), mas diminuiu a criação de novos sons originais 

produzidos pelos artistas. 

 

A palavra sampler significa “amostrador” e é justamente isto que faz este aparelho. Ele 

registra amostras digitais de um som na memória, para serem usadas posteriormente (figura 

50). Desta forma, é possível gravar qualquer som e através de técnicas de transposição (pitch 

shifting) ao longo do espectro sonoro, utilizá-lo musicalmente. 

 

 
Figura 50. Utilização de microfone para gravação de sons no sampler. 

 

A grande diferença existente entre um sampler e um sintetizador comum está na possibilidade 

de criar e armazenar novas formas de ondas e não depender exclusivamente das ondas sonoras 

fixas na memória do sintetizador. Este fato torna o sampler um aparelho bastante flexível e 

“atualizável” porque novos timbres podem ser criados desde a fonte. (Ratton, 2002). 

 
Todo som natural (voz humana, violino, etc.) possui uma característica 
chamada de formante, que delineia as amplitudes dos harmônicos presentes 
em seu espectro de frequências, conforme um padrão próprio. Esta formante 
está diretamente associada ao dispositivo físico onde o som é gerado (corpo 
do violino, estrutura da laringe, etc.). Isso faz com que mesmo notas de 
alturas diferentes tenham um contorno bastante similar nas amplitudes do 
espectro. (Ratton, 2002). 

 

Para que não haja deterioração dessas formantes, é necessário fazer várias amostras do 

instrumento que se deseja samplear (amostrar). Esta tarefa é chamada de multismapling e 

consiste em fazer amostras de sons e associá-las a pequenos grupos de notas. Quanto menor a 

distância entre as notas, tanto melhor. O ideal é que se gravem vários momentos da mesma 

nota, obtendo assim diferenças de dinâmica que implicarão em diferentes nuances do mesmo 
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timbre. Uma forma de economizar o espaço na memória, ocupado pelas amostras, é através do 

recurso de looping, utilizado pelos samples. Como a porção inicial das amostras é uma das 

partes mais importantes para caracterização de diversos timbres, se registra esta porção e se 

repete (loop) a parte da onda onde não há muita variação (figura 51). 
 

 
Figura 51. Trecho da onda em loop. 

 

O primeiro sampler (digital) foi o Computer Music Melodian, criado por Harry Mendell, em 

1976, e muito utilizado por Stevie Wonder no álbum Secret Life of Plants . Já o primeiro 

teclado sampler polifônico foi o australiano Fairlight CMI, disponível em 1979, e utilizado 

por Jean Michel Jarre no álbum Zoolook, que também o utilizou neste incrível disco outro 

notável sampler da época, o Synclavier. Posteriormente outros importantes fabricantes 

lançaram novos modelos, como o EMU Emulator I, II e III. A Roland lançou o S50, S330, 

S770. A Akai contou com o S950 e S1000 e a Ensoniq com o EPS. Em formato de software 

(VSTi) pode-se contar com o Kontakt, Gigasampler, NNXT, ESX24, entre outros. 

 

 

3.3.5 Síntese por Modelagem Física 

 

 

Poderosa e complexa forma de síntese, que utiliza métodos computacionais para simular os 

timbres de instrumentos musicais acústicos. Como esta forma de síntese requer muitos 

cálculos matemáticos, ela só se tornou viável com o aumento da capacidade dos 

processadores digitais e contou com o sintetizador VL1 da Yamaha como sendo o primeiro 

instrumento lançado no mercado no início da década de 1990. (Ratton, 2002). 

 

Embora a tecnologia sampler consiga simular muito bem a sonoridade dos instrumentos 

acústicos, não consegue reproduzir perfeitamente todas as variações e nuances dos 

instrumentos acústicos. Como esta forma de síntese utiliza amostras estáticas de diferentes 

momentos dos instrumentos, estas funcionam como “fotografias” em uma determinada 
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situação e, desta forma, não conseguem atingir um grau de altíssima precisão. Modelos 

matemáticos são obtidos através da análise das condições acústicas e físicas na geração do 

som dos instrumentos acústicos. São analisadas, no caso de um clarinete, a propagação da 

onda sonora no tubo e como a palheta, os furos e a boca do instrumento influenciam a geração 

do som. A partir dessas equações são criados algoritmos capazes de reduzir a quantidade de 

processamento sem que haja perda significativa na precisão do resultado sonoro. (Ratton, 

2002) 

 

Nesta forma de síntese, cria-se um modelo matemático para cada parte física separada do 

instrumento. No caso de violino, por exemplo, separa-se o corpo do instrumento, o arco, o 

cavalete, as cordas, etc. Além disso, a forma de execução, como o arrastar do arco nas cordas, 

a intensidade, duração das notas, também tem que ser representada matematicamente. 

 

Com base nessas equações matemáticas, cria-se então um algoritmo capaz de efetuar todas as 

interações das partes, e quanto mais precisas forem as equações matemáticas, mais real será o 

resultado final da construção do timbre do instrumento. 

 

O número e a qualidade dos algoritmos existentes em um determinado sintetizador desta 

forma de síntese determinam a versatilidade e o poder de geração de som do instrumento. Na 

figura 52, podemos observar uma dissecação dos vários estágios necessários no processo de 

geração de som de um violino, que são utilizados pela síntese por modelagem física. (Pejrolo, 

2007) 

 
Figura 52. Processo analisado na síntese por modelagem física. 
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Outra característica muito interessante desta forma de síntese sonora é a de se poder combinar 

(morph) modelos e estágios de diferentes instrumentos e se obterem resultados inusitados. 

Imagine-se misturar a energia geradora de um violino, a ressonância de uma caixa de bateria 

com o estágio de amplificação final de um trompete. A sonoridade resultante seria totalmente 

nova, bastante “musical” e inspiradora. Esta forma de síntese é muito eficiente na simulação 

de instrumentos de sopros. (Pejrolo. 2007). 

 

Instrumentos importantes desta forma de síntese: Yamaha VL1, Korg Prophecy, Oasys, Clavia 

Nord Modular G2 e os virtuais (VSTi) Tassman 4, AAS String Studio VS 1 e Arturia Brass. 

 

Além dessas formas de síntese sonora citadas acima, existem ainda a Cross Wave, a 

Granular, a Phase Modulation, Advanced FM, sínteses mistas e híbridas, nesta última se 

combinam tecnologias analógicas e digitais como no sintetizador Korg Poly 800, muito 

popular na década de 1980. 

 

É importante para o compositor saber utilizar de maneira criativa as diversas formas de 

sínteses disponíveis, aproveitando o que há de melhor em cada uma delas. Graças à tecnologia 

dos sintetizadores disponíveis atualmente, é possível criar peças musicais de extrema 

complexidade, tanto no que diz respeito à estrutura da obra quanto à paleta sonora. 

 

 

3.4 A Diegese Sonora 

 

 

Sempre que se estuda mais profundamente o papel que os sons exercem nos filmes, 

encontram-se os termos diegético, não diegético e metadiegético. É importante esclarecer, 

ainda que brevemente, a origem e os significados dos termos.  

 

Diegese é um conceito da narratologia30, dos estudos literários, dramatúrgicos e do cinema, 

que diz respeito à dimensão ficcional de uma narrativa. O termo é de origem grega31 e foi 

                                                
30 A Narratologia é o estudo das narrativas de ficção e não-ficção (como a história e a reportagem), por meio de 
suas estruturas e elementos. É um campo de estudos particularmente útil para a dramaturgia e o roteiro de 
audiovisual (cinema e TV). A narratologia foi consolidada como ciência por pesquisadores franceses (como 
Roland Barthes) e pela chamada Escola Formalista Russa, de A.J. Greimas, Vladimir Propp e outros. Outro 
notório estudioso da narratologia é o italiano Umberto Eco. O termo foi proposto no início do século XX por 
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inicialmente divulgado pelos estruturalistas franceses (Saussure, Strauss, Foucault) e utilizado 

para designar o conjunto de ações que formam uma história narrada segundo certos princípios 

cronológicos. O termo foi utilizado por Platão em sua obra República (livro III), como 

simples relato de uma estória, pelas palavras do próprio relator (que não incluía o diálogo), 

por oposição a mimesis ou imitação dessa estória recorrendo ao relato dos personagens. 

 

Na publicação "Teaching the Sound Track - Quarterly Review of Film Studies", de novembro 

de 1976, a pesquisadora Claudia Gorbman propôs uma classificação para os elementos 

sonoros dos filmes sob uma perspectiva narrativa, segundo a qual o som pode ser diegético, 

não diegético ou metadiegético. (Gorbman apud Barbosa. 2000/01). 

 

a) Som Diegético: sonoridades objetivas; todo o universo sonoro que é percebido pelos 

personagens em cena, tais como a paisagem sonora (o som dos carros numa cidade, o ruído de 

uma multidão, os pássaros no campo, som do trovão, a música num bar, etc), ou o diálogo 

entre personagens. Os sons diegéticos podem decorrer dentro do enquadramento visual da 

cena ou não (on screen / off screen). 

 

b) Som não Diegético: sonoridades subjetivas; todo o som imposto na cena que não é 

percebido pelos personagens, mas que tem um papel muito importante na interpretação da 

cena, ainda que de uma forma quase subliminar para a audiência; sons não diegéticos são 

tipicamente, voz da narração, trilha sonora e efeitos sonoros especiais. 

 

c) Som Metadiegético: sonoridades subjetivas; sonoridade que traduz o imaginário de uma 

personagem, normalmente com o seu estado de espírito alterado ou em alucinação. Um dos 

primeiros exemplos de utilização do discurso metadiegético em cinema ocorre na versão 

sonora32 do longa metragem "BlackMail" (1929) de Alfred Hitchock, na cena em que a 

personagem Alice após ter assassinado um agressor com uma faca se encontra à mesa na loja 

                                                                                                                                                   
Tzvetan Todorov, para diferenciá-la como campo de estudo dentro da teoria literária. A narratologia é 
extremamente influenciada pelas correntes teóricas estruturalistas, que buscam adaptar a metodologia das 
ciências exatas às humanidades. Como tal, é característica marcante da narratologia a busca por paradigmas, 
estruturas e repetições entre as diferentes obras analisadas, apesar de considerar os diferentes contextos 
históricos e culturais em que foram produzidas. Como tem por objeto de análise narrativas geralmente (mas nem 
sempre) verbalizadas (escritas ou orais), a narratologia é uma ciência "aparentada" com outra área de estudos 
estruturalista: a análise do discurso.(Wikipédia) 
31 A palavra diegese tem origem na palavra diegesis e significa universo de ação na história. 
32 Esse filme possui duas versões: uma sonora e outra sem som. A trilha sonora foi composta pela dupla Jimmy 
Campbell e Reginald Connelly. 
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dos seus pais e ouve a conversa de uma personagem feminina também presente. Aos poucos a 

forma como Alice percebe esta conversa vai-se alterando unicamente para a repetição 

consecutiva da palavras "Knife, Knife, Knife,…" como reflexo subjetivo do seu estado de 

espírito perturbado. Neste caso a conversa adulterada da personagem corresponde a um som 

meta diegético. (Barbosa. 2000/1). 

 

Outro exemplo de sons meta diegéticos são aqueles que surgem quando um personagem está 

sonhando. 

 

 

3.5 Comentando e concluindo 

 

 

Como se viu neste capítulo, existem diversas formas de síntese sonora e suas aplicações 

dependem muito do tipo de sonoridade a que se deseja chegar. Cabe ao compositor e 

sintesísta dominar estas tecnologias e usar do bom senso para obter o resultado desejado. 

Dependendo do tipo de cena e época sugerida no filme que se deseja sonorizar, o compositor 

pode utilizar de certas particularidades sonoras de cada tipo de síntese. Assim, em um filme 

ambientado no século XVIII, por exemplo, não caberia utilizar sonoridades eletrônicas 

diegéticas. A menos que se queira obter um resultado inusitado da platéia. 

 

No capítulo seguinte, as cinco tecnologias de síntese sonora abordadas acima serão 

exemplificadas em seis composições inéditas.  
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4. OS MEMORIAIS 
 

 

4.1 Apresentação 

 

 

Apresentam-se a seguir os memoriais analítico-descritivos, relativos às seis composições 

criadas com a utilização de diversos sintetizadores virtuais (VSTi), hospedados no 

sequenciador Sonar X1, em plataforma PC, rodando Windows 7 de 32 bits. Salienta-se que as 

duas primeiras peças foram criadas utilizando-se a mesma forma de síntese, qual seja, a 

síntese subtrativa. Na terceira utilizou-se a síntese aditiva; na quarta, a síntese FM; na quinta, 

a síntese por modelagem física e; na sexta, a síntese por sampler. 

 

 

4.2 Memorial da peça De Certa Ação Theremin 

 

 

Na execução da peça De Certa Ação Theremin, são utilizados apenas dois instrumentos: Um 

sintetizador Korg MS20 e um sintetizador Spooky Keys. Ambos geram seus sons por síntese 

subtrativa. A peça em andamento  tem duração de 1’7”. É composta de uma seção 

apenas, contém 34 compassos e fórmula de compasso quaternário. 

 

A ideia central desta breve composição é exemplificar o som elementar formado por uma 

onda senoidal do instrumento theremin, aqui emulado pelo sintetizador virtual spooky keys. 

Trata-se, como se viu no capítulo 1, do primeiro instrumento musical projetado para ser 

tocado sem contato físico, pois é executado movimentando-se as mãos no ar.  

 

O outro instrumento, MS20, utilizado aqui para simular o som do vento a partir do ruído 

branco, em toda extensão da peça, foi criado mais recentemente, em 1978. O som por ele 

gerado, diferentemente daquele gerado pelo theremin, é bem mais complexo e possui todas as 

frequências do espectro sonoro audível soando ao mesmo tempo. O nome ruído branco vem 

de uma analogia com o espectro de cores, pois, quando temos todas as frequências luminosas 

(cores) juntas, o resultado percebido pelos nossos olhos é a cor branca. Acrescentou-se um 
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oscilador de frequências baixas (LFO) aos filtros Lowpass e Highpass (VCFs) para modular o 

ruído branco e assim obter alterações na amplitude final do som na tentativa de simular o som 

do vento.  

 

Pretende-se, com a utilização do ruído branco nesta peça, simbolizar a origem de todos os 

sons, ou, como diz Eric Salzman, em seu livro Introdução à Música do século XX: “o 

arquétipo de todos os sons” (p.178). 

 

Emprega-se nesta peça a escala menor primitiva com sétima menor (subtônica), partindo de 

Fá (exemplo 53). Enquanto se ouve o ruído branco (exemplo 54), em uma voz, executam-se 

notas, no sintetizador spooky keys, da escala menor primitiva em movimento ascendente por 

graus conjuntos até o quinto grau, e daí segue em intervalos alternados até atingir a nota Dó6 

(18 compassos) na outra voz. A partir daí, começa o movimento descendente, caracterizado 

por saltos de quartas e quintas justas até alcançar a nota Fá2 (10 compassos), com a qual se 

finaliza a peça. Ao passo que a melodia ascendente caracteriza-se pelo uso de graus conjuntos 

no início, a descendente caracteriza-se por saltos. E note-se também que a melodia ascendente 

abrange 18 compassos enquanto que a descendente apenas 10, criando uma assimetria 

temporal entre ambas. 

 

 
Exemplo 53. Escala menor primitiva com subtônica (partindo de Fá). 

 

 
Exemplo 54. Forma de onda do ruído branco. 
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4.3 Memorial da peça De Certa Ação Subtrativa 

 

 

A peça em andamento moderado  (semínima 100), compasso ternário, contém 87 

compassos e tem duração de 2’38”. 

 

Esta peça foi construída com a intenção de se recriarem alguns sons clássicos de dois 

sintetizadores monofônicos de síntese subtrativa muito utilizados a partir do final da década 

de 1960 e início da década de 1970. São eles: o sintetizador Minimoog e o Korg MS20, 

respectivamente. 

 

Percebe-se basicamente a seguinte estrutura: Introdução + A B A´B´e Coda em modo dórico 

transposto para Fá. A introdução apresenta o tema 1, no registro grave, transposto duas 

oitavas abaixo à clave de Fá, (vide exemplo 55). 

 

 
Exemplo 55: Tema 1, na introdução, transposto 2 oitavas abaixo. 

 

Segue-se a parte A contendo o tema 1, agora na clave de sol (exemplo 56), o baixo ostinato 

(exemplo 57), um pequeno complemento motívico (exemplo 58), e duas breves modulações 

(exemplo 59). 

 

 
Exemplo 56: Tema 1 na clave de Sol. 

 

 
Exemplo 57: Baixo ostinato. 
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Exemplo 58: Complemento motívico. 

 

Ao longo da peça, percebe-se a introdução da nota Réb, nas breves modulações, alterando a 

sexta maior do modo dórico em Fá (exemplo 59). 

 

 
Exemplo 59: Modulação de tema 1. Nota-se aqui a introdução da nota Réb. 

 

A parte B contém o tema 2 que se caracteriza por conter figuras mais longas e intervalos de 

quartas e quintas paralelas (exemplo 60). Nota-se a inversão do intervalo de quarta justa no 

penúltimo compasso do tema. 

 

 
Exemplo 60: Tema 2. 

 

No compasso 27, ouve-se um dobramento do baixo ostinato feito por adição de um timbre no 

segundo sintetizador MS20, contendo ruído branco na tentativa de se enriquecer o ostinato e 

de se recriar o som de percussão (exemplo 61). 

 

 
Exemplo 61: Dobramento do baixo ostinato. 

 

A partir do compasso 45, introduz-se uma voz em figuras mais rápidas, em arpejos de 

semicolcheias, enriquecendo a estrutura sonora (exemplo 62). 
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Exemplo 62: Arpejos em semicolcheias 

 

No compasso 49, ouve-se a tema 1 com dobramento em quintas paralelas, (exemplo 63). 

Percebe-se também breve imitação melódica na voz 2 do segundo Minimoog, trazendo nova 

variação e “cor” à melodia previamente escutada (exemplo 64). Tem–se aqui o começo da 

parte A´, a qual reiterará tudo que se ouviu na parte A, porém com mais instrumentos: 

dobramento do baixo ostinato, adição de figuras arpejadas em semicolcheias, imitação e 

melodia em quintas paralelas. 

 

 
Exemplo 63: Início do tema 1 em quintas paralelas. 

 

 

 
Exemplo 64: Breve imitação do tema 1. 

 

A partir do compasso 65, começa a seção B´, diferenciando-se da seção B inicial, por  se 

acrescentarem arpejos em figuras de semicolcheias, dobramento do baixo ostinato com ruído 

branco e adição de quintas paralelas nas vozes superiores (exemplo 65). 
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Exemplo 65: Dobramento do tema 2 em quintas paralelas, dobramento do ostinato e arpejos 

em semicolcheias. 
 

 

A Coda inicia no compasso 82 com a omissão das vozes superiores e contando apenas com os 

baixos ostinatos e a figura em arpejos até concluir a peça no compasso 87, no qual ouvem-se 

as vozes superiores, juntamente com as inferiores executando parte da melodia 1 

simultaneamente, finalizando a peça (exemplo 66). 
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Exemplo 66: Sequência final com conclusão. 

 

 

4.4 Memorial da peça De Certa Ação FM 

 

 

Na peça De Certa Ação FM foram utilizados 6 sintetizadores virtuais, Virtual Studio 

Technology Instruments (VSTi) de síntese FM, denominados FM7, da empresa Native 

Instruments. Este nome foi uma homenagem ao famoso sintetizador da Yamaha DX7, com 

sua estrutura de algoritmos e forma de síntese FM muito semelhantes ao popular sintetizador 

DX7 da década de 1980. 

 

A peça tem duração de 4’05” , fórmulas de compassos 4/4 e 6/4 e, embora o andamento seja 

de = 120, não se tem a impressão de um movimento Allegro, devido às notas longas, que são 

empregadas em sua quase total extensão. É importante mencionar que, de maneira semelhante 

às outras peças, o andamento está estritamente relacionado aos timbres, de modo que se possa 

ouvir sua completa transformação ao longo do tempo. Com exceção de três timbres: Kalimba, 

Crystal e Baixo, os restantes possuem envelopes longos e complexos, necessitando assim de 

determinado tempo para que se perceba a sua total evolução. A peça, em grande parte é não 

tonal cêntrica e contém apenas alguns compassos em harmonia modal na seção B, na qual há 

também alteração na fórmula de compasso e no andamento. 
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A estrutura formal da peça compreende 5 seções, (Introdução, A, B, B´ e Conclusão). Na 

introdução, são apresentados três sonoridades de quatro sons (tétrades) complementares em 

fusão, em três timbres distintos e em notas longas compreendendo a escala de cromática 

completa (exemplo 67).  

 

 
Exemplo 67. Três sonoridades compreendendo a escala cromática completa. 

 

Na seção A, estes acordes dialogam de forma que exista permuta de timbres. Tem-se a 

introdução de um tema construído sobre uma das sonoridades iniciais complementares de 

quatro sons, (exemplo 68) e ouve-se também um baixo ostinato em figuras de colcheias 

(exemplo 69).  

 

 
Exemplo 68. Tema construído sobre tétrade. 

 

 
Exemplo 69. Baixo ostinato. 

 

Ainda nesta seção, tem-se o surgimento de um tema jocoso na Kalimba, de forma a criar certo 

contraste e desprendimento emocional à sobriedade dos acordes atonais das outras vozes, 

previamente expostas (exemplo 70). 
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Exemplo 70. Tema jocoso na Kalimba. 

 

Na seção B, há mudança na fórmula de compasso, no andamento, introdução de harmonia 

modal, modo dórico transposto para Fá, novo ostinato e acréscimo de dois instrumentos, 

trazendo contraste evidente à peça. Esta seção começa com a introdução de um novo 

instrumento, Crystal, (exemplo 71) que posteriormente será dobrado pela Kalimba, dando-lhe 

novo colorido e contraste (exemplo 72). 

 
Exemplo 71. Seção B contrastante. 

 
Exemplo 72. Dobramento dos dois novos instrumentos (Kalimba e Crystal). 

 

Na seção B´, a estrutura rítmica da parte B se mantém, mas há alteração da harmonia, que, 

aqui, volta a ser não tonal cêntrica, fazendo uma relação com a seção A. Tem-se também, a 

reintrodução de tétrades em notas longas, como na seção da introdução (exemplo 73).  
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Exemplo 73. Seção B´. Reintrodução da harmonia não tonal cêntrica. 

 

Finalmente, temos a conclusão da peça, que, como na introdução, retoma as três sonoridades 

complementares em fusão, que compreendem os doze sons da escala cromática completa em 

notas longas apresentados na introdução. Nesta seção, tem–se também o retorno à fórmula de 

compasso 4/4 e mesmo andamento do início da peça (exemplo 74).  

 

 
Exemplo 74. Início da seção final (Conclusão). 

 

A conclusão da peça se dá ao escutarmos as três vozes emitirem as três sonoridades 

complementares da escala cromática simultaneamente, como na introdução da peça (exemplo 

75). 
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Exemplo 75. Conclusão com as três sonoridades complementares da escala cromática 

completa. 
 

 

4.5 Memorial da peça “De Certa ação Aditiva” 

 
 

A peça em andamento lento, , compasso quaternário, contém 49 compassos e tem 

duração de 3’18”. 

 

Percebem-se basicamente três seções: a introdução, a central e a final. O material básico da 

peça é derivado das duas escalas complementares de tons inteiros (TI0 e TI1). Uma começa 

partindo de Dó (TI0) e, a outra, de Réb (TI1). Na introdução, ouvem-se acordes das escalas e 

fragmentos das melodias. Depois, na seção central, as vozes dialogam e, na seção final, as 

vozes principais assumem o mesmo desenho rítmico e concluem com o acorde de doze sons. 

O Quadro 6 abaixo apresenta a segmentação formal da peça e algumas características 

importantes. 

 

Seção Compassos Material Características 

A 1-25 TI0 e TI1 Acordes e fragmentos melódicos 

B 26-45 TI0 e TI1 Diálogo entre as escalas 

C 46-49 TI0 e TI1 Padrões rítmicos; Unificação rítmica e final com acorde de 

12 sons 

Quadro 6: Segmentação formal da peça 

 

É importante notar que a escolha do andamento lento teve o propósito de permitir a audição 

total dos timbres que executam os acordes, uma vez que dispõem de envelopes longos e, 

assim, necessitam de um determinado tempo para executá-los. 
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A peça começa com a segunda voz alternando um acorde de quatro sons e um intervalo 

harmônico de sétima menor contidos na escala de tons inteiros (TI0), que juntos formam a 

escala de 6 sons, conforme exemplo 76. 

 

 
Exemplo 76. Exposição inicial das notas da escala TI0. 

 

 No sétimo compasso, a primeira voz entra executando também acordes e inversões destes, 

utilizando, ainda, notas da escala TI0, conforme exemplo 77. 

 

 
Exemplo 77. Primeira voz executa acordes da escala TI0 invertidos.  

 

No compasso 6, percebe-se que a terceira voz entra com notas isoladas, da escala 

complementar de tons inteiros (TI1), na tentativa de um prenúncio da primeira melodia que 

está prestes a surgir na sua configuração, conforme verifica-se no exemplo 78. 

 

 
Exemplo 78. Melodia na escala complementar (TI1), começando em Réb. 

 

No compasso 12, nota-se o primeiro fragmento do baixo ostinato, que, como nas primeira e 

segunda melodias, ameaça aos poucos sua aparição completa, que somente ocorrerá no 

compasso 36. (Exemplo 79) 

 

 
Exemplo 79. Baixo ostinato. 
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Contrastando ritmicamente com figuras de quiálteras, surge no compasso 20 um fragmento da 

segunda melodia em intervalos de quartas aumentadas com notas da segunda escala TI1, 

como resposta à primeira melodia ouvida no compasso anterior. Ver exemplo 80 abaixo. 

 

 
Exemplo 80. Fragmento da melodia em quiálteras. 

 

Conforme exposto no exemplo 81, a seguir, nota-se uma breve imitação entre algumas vozes 

a partir do compasso 26. Aqui, a segunda voz entra no terceiro tempo do compasso 26 e imita 

a anterior, a uma distância de segunda menor. Desta forma, a melodia é imitada na escala 

complementar. 

 
Exemplo 81. Breve imitação entre algumas vozes. 

 

No compasso 29, com a execução de uma tétrade na região grave, finaliza-se a segunda 

sessão, e tem início a parte final, na qual o baixo ostinato se faz presente. Vide exemplo 82. 
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Exemplo 82. Acordes na região grave e exposição de fragmentos do baixo ostinato. 

 

Mais adiante, no compasso 37, vê-se mais uma vez a imitação entre duas vozes, nota-se 

também o baixo ostinato, agora completo, e a omissão de alguns acordes das outras vozes, 

facilitando, assim, a audição das melodias. (Exemplo 83). 

 

 
Exemplo 83. Vozes em imitação e aparição do baixo ostinato completo (sem as pausas). 

 

Tem-se na parte final da peça, no compasso 46, a união rítmica de três vozes, que executam 

fragmentos da melodia originária do baixo ostinato, nas escalas TI0 e TI1, sendo que uma das 

vozes o faz a uma distância de semitom, conforme se vê no exemplo 84. 
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Exemplo 84. Unidade rítmica nas três vozes com melodia derivada do baixo ostinato. 

 

A partir do compasso 48, tem-se a liquidação da figura do baixo ostinato para concluir a peça 

com um acorde de doze sons, em que as duas escalas, TI0 e TI1 se fundem. (Exemplo 85) 

 

 
Exemplo 85. Liquidação da figura rítmica do baixo ostinato e conclusão com acorde de doze 

sons derivados das escalas TI0 e TI1. 
 

 

4.6 Memorial da peça De Certa Ação Física 

 

 

Na peça De Certa Ação Física, foram utilizados 6 sintetizadores virtuais (VSTi) Tassman 

capazes de gerar seus sons através da síntese por modelagem física. Esta poderosa forma de 

síntese sonora tenta recriar os sons acústicos por meio de análise das características físicas dos 

instrumentos, tais como, tamanho do tubo, forma da caixa de ressonância e as estruturas 

geradoras destes instrumentos reais, como palhetas, cordas, arcos etc. 

 

A peça em andamento  tem 55 compassos, duração de 2’30”, fórmula de compasso 4/4 

e a seguinte estrutura formal: Introdução, Seções A, B, C e A’. Na introdução, que está na 

tonalidade de Mi Bemol Maior, ouve-se, inicialmente, um ostinato com pedal de dominante 
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no instrumento Guitar, em figuras predominantemente de colcheias, conforme se pode 

observar no exemplo 86.  

 
Exemplo 86. Ostinato inicial. 

 

Na seção A, que continua na tonalidade de Mi Bemol Maior, vão sendo acrescentados aos 

poucos, outros ostinati formados por quatro compassos, em instrumentos distintos, totalizando 

seis instrumentos, soando simultaneamente, e de forma que se podem ouvir todos os ostinati 

com muita clareza (exemplo 87).  

 

 
Exemplo 87. Todos os ostinati soando juntos. 

 

Como se observa nos exemplos 88 e 89, no final da parte A, há uma mudança rítmica em 

todas as vozes, que, juntas e em um movimento cadencial conduzem o ouvinte, através de 

uma ponte à nova seção da peça denominada seção B. 
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Exemplo 88. Movimento cadencial. 

 

 
Exemplo 89. Ponte para modulação. 

 

No início da Seção B, conserva-se o mesmo ritmo, mas tem-se uma estrutura harmônica 

politonal, na qual as vozes, com exceção da voz 1 (Guitar), distam em intervalos de quinta 

diminuta, sexta maior e oitava diminuta, conforme se pode ver no exemplo 90. A ideia 

original para a seção politonal era a de transpor as vozes ao intervalo de quarta aumentada, 

mas, por erro de cálculo na hora de se utilizar a função de transpose do programa, as vozes 

não ficaram como havia sido planejado. Após comparação entre as duas versões: a 

corretamente transposta para o intervalo de quarta aumentada e a versão não planejada, a 

versão não planejada soou melhor e acabou sendo mantida. Desta forma, os mesmos ostinati 

foram mantidos e executados cada um em tonalidade distinta (exemplo 91). No compasso 36, 

há uma variação na qual a voz 1 (Guitar) é transposta ao intervalo de sétima diminuta abaixo 

(exemplo 92) em relação ao compasso 35 (Sib > Dó#). Ainda nesta parte, há permuta de 

ostinati entre as vozes, conforme se pode ver nos exemplos 93 e 94. 
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Exemplo 90. Disposição politonal das vozes. 

 

 
Exemplo 91. Politonalidade inicial da parte B. 

 

 
Exemplo 92. Transposição da voz Guitar. 

 

 
Exemplo 93. Transposição da voz 1 e permuta de ostinati. 
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Exemplo 94. Segunda permuta entre as vozes. 

 

Na seção C, as vozes continuam com os mesmos ostinati, porém em contexto diferente à 

seção politonal anterior. Aqui elas distam em intervalos de terça menor que formam um 

acorde de sétima diminuta (Ré, Fá, Láb, Dób) e seus ostinati fazem uso apenas das notas 

formadoras deste acorde de sétima diminuta (exemplo 95). Desta forma, prepara o ouvinte 

para o retorno à tônica (Mi Bemol Maior), como no início da peça. Na breve parte seguinte 

(A’), a peça conclui com a repetição dos ostinati e da harmonia inicial (exemplo 96), com 

exceção dos dois últimos compassos, que juntos em um só ritmo finalizam a peça, como se vê 

no exemplo 97. 

 

 
Exemplo 95. Seção C com ostinati sobre acorde de sétima diminuta. 
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Exemplo 96. Retorno à harmonia tonal inicial. 

 

 
Exemplo 97. Conclusão da peça. 

 

 

4.7 Memorial da peça De Certa Ação Sampler 

 

 

A peça De Certa Ação Sampler consta de treze timbres criados a partir da síntese digital por 

sampler (instrumentos amostrados digitalmente). São eles: quatro versões de cordas 

(pizzicato, bass, strings 1 e strings 2), duas versões de metais (brass 1 e brass 2),  três tipos 

de percussão (timpani, marimba e percussion), um coro (choir) e dois tipos de madeiras 

(woodwind 1 e woodwind 2). A peça tem andamento rápido com =150, oitenta e sete 

compassos com fórmula variante de 4/4 e 6/4 em alguns momentos e duração de 2’31”. Por 

ser uma peça basicamente construída sobre o acorde de sétima diminuta com motivos 
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cromáticos intervenientes, não se utilizou armadura de clave, uma vez que não há tonalidade 

definida e não há resoluções cadenciais para os acordes.  

 

A razão para se utilizarem variadas versões do mesmo grupo de instrumentos se dá em virtude 

do caráter que certos instrumentos digitalmente amostrados (sampleados) têm. Muitos desses 

instrumentos contêm apenas pequenas porções gravadas da execução do músico. Assim, 

pode-se ter um instrumento de corda, no qual apenas a parte inicial do ataque (attack time) 

seja privilegiada, enquanto que outro banco possui o momento de sustentação da nota (sustain 

time) com maior realismo. Diferentemente de uma partitura criada para uma orquestra de 

executantes humanos, na qual em uma mesma clave pode haver variações do modo como o 

músico executa seu instrumento, na partitura para instrumentos baseados na tecnologia 

sampler, cada voz tem uma característica própria, como se fosse outro instrumento. Dessa 

maneira, as cordas em pizzicato ficam em uma clave; as cordas com ataque rápido, em outra; 

e as cordas com sustentação longa ficam em uma terceira clave. Em suma, é como se fossem 

instrumentos diferentes.  

 

É importante mencionar a utilização nessa peça de um banco de vozes sampleado (coral 

eletronicamente digitalizado) capaz de articular sílabas digitadas pelo compositor. Nesta 

composição, não se teve a intenção de que as sílabas, executadas pelo coral virtual, fossem 

inteligíveis, apenas se teve o objetivo de tornar este coral mais realista ao cantar sílabas 

distintas, em vez de apenas executar a mesma para todas as notas. Diferentemente da grande 

maioria dos bancos de sons dos sintetizadores, na qual se tem apenas uma sílaba no timbre 

sintético do coral, que geralmente é Ah ou Mm ou ainda Oh. 

 

Nesta peça, procurei me afastar de algumas convenções da harmonia tradicional, ao evitar 

movimentos cadenciais típicos, tríades maiores ou menores e procurei dar preferência a 

tríades diminutas, melodias cromáticas e intervalos de quartas aumentadas, como se vê no 

quadro 7. 
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Strings 3 com tríades 

diminutas  

Brass 1 com intervalos 

de quarta aumentada 
 

Woodwind com melodia 

cromática  

Quadro 7. Trechos com tríades diminutas, quartas aumentadas e melodia cromática. 

 

A peça possui basicamente quatro seções: seção A, B, C e conclusão. A seção A inicia com 

um motivo construído sobre a tríade diminuta (dó, mib, fa#, lá) no tímpano. Em seguida, 

ouve-se o pizzicato com outro pequeno motivo cromático, que logo é imitado no woodwind 1. 

Esse, com notas rápidas, como se fossem acciaccature. Seguem-se aos dois instrumentos um 

ostinato, na marimba, e surge um novo motivo cromático nas cordas (strings1). A estrutura 

vai se tornando mais complexa aos poucos, graças à repetição e à adição das vozes até que, no 

compasso 21, surge uma nova voz tocada pelo woodwind 2 e ouve-se um novo motivo 

construído sobre o acorde diminuto e notas adjacentes. 

 

No compasso 25 introduz-se o coral dobrando o motivo cromático do woodwind 1 em oitava 

superior (exemplo 98). Aos poucos, a estrutura vai ficando mais complexa com a adição de 

novos motivos e com a permuta desses entre as vozes.  

 
Exemplo 98. Entrada do coro dobrando o woodwind 1. 

 

No compasso 32, a estrutura da seção A já conta com sete vozes. Mais adiante no compasso 

37, no qual se inicia a breve seção B, há uma alteração geral nos ostinati com a diminuição do 
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número de vozes, agora com apenas três, que homofonicamente tentam estabelecer um novo 

motivo, conforme se pode ver no exemplo 99.  

 

 
Exemplo 99. Diminuição da estrutura polifônica. 

 

Nota-se a introdução de um tema jocoso em semicolcheias, na marimba no compasso 41 

(exemplo 100). 

 
Exemplo 100. Tema jocoso na marimba. 

 

A seção B se encerra com uma breve pausa de dois tempos no compasso 49. 

 

A seção C se inicia com seis instrumentos no compasso 50 e com um marcante ostinato em 

colcheias nas cordas (strings2), juntamente com tríades diminutas em diversas inversões no 

strings 3, criando maior dinamismo nessa seção (exemplo 101). 

 

 
Exemplo 101. Início da seção C com novo ostinato. 

 

Mais adiante (compasso 54), nos metais (brass1), tem-se um novo motivo marcante derivado 

de uma tríade diminuta (exemplo 102). 



97 
 

 

 
Exemplo 102. Novo motivo marcante na seção C. 

 

No compasso 60 da seção C, apresentam-se treze instrumentos, fazendo com que nesse ponto 

o total de vozes da peça seja alcançado. Existe, também, a partir do compasso 61, a 

introdução de um instrumento semelhante ao trompete (brass 2) com um novo motivo, 

dobrado pelo woodwind 2, como se pode ver no exemplo 103. 
 

 

 
Exemplo 103. Novo instrumento e motivo adicionado à trama de ostinati. 

 

No compasso 75, que inicia a seção de conclusão, há uma parada geral dos ostinati para dar 

lugar a um acorde diminuto em semibreve, juntamente com um motivo em colcheias no 

tímpano, pizzicato, strings2 e bass, que, aos poucos, vai sendo liquidado até permanecer 

somente uma nota, juntamente com o acorde final (exemplo 104).  

 
Exemplo 104. Conclusão da peça. 
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4.8 Comentando e finalizando 

 

 

Como se viu nos memoriais apresentados neste capítulo, o sintetizador é capaz de se 

“adaptar” a várias situações musicais distintas. Desde movimentos lentos com textura 

homofônica em figuras de semibreves a movimentos rápidos com rica textura polifônica 

contendo figuras de semicolcheia. Pode-se ouvir timbres complexos com envelopes longos ou 

destacados com envelopes curtos, dependendo da vontade do compositor.  

 

No próximo capítulo encontram-se as partituras completas das peças aqui analisadas. 
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5. AS PARTITURAS 
 

 

5.1 Apresentação 

 

 

Tem-se por objetivo neste capítulo apresentar as partituras das seis composições inéditas que 

integram esta Dissertação, para servir de guia melódico, harmônico e contrapontístico das 

vozes, uma vez que certos sons eletrônicos são únicos de cada fabricante de softwares, e 

assim uma única nota poderá soar de diversas formas, dependendo do timbre a ela atribuído.  
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5.2 Partitura De Certa Ação Theremin 
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5.3 Partitura De Certa Ação Subtrativa 
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5.4 Partitura De Certa Ação FM 
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5.5 Partitura De Certa Ação Aditiva 
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5.6 Partitura De Certa Ação Física 
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5.7 Partitura De Certa Ação Sampler 
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CONCLUSÃO 
 

 

A ideia inicial desta Dissertação se limitava a abordar apenas a importância do uso de 

sintetizadores na elaboração de trilhas sonoras em Salvador na década de 1980, mas, aos 

poucos, sentiu-se a necessidade de ampliar o foco e expandir a pesquisa através de uma 

contextualização histórica mais abrangente, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento dos 

primeiros equipamentos eletrônicos capazes de gravar e reproduzir música, quanto em relação 

à história das trilhas sonoras de uma forma geral. Acabou-se, assim, sendo conduzido a 

Thomas Alva Edison e aos irmãos Lumiére, vislumbrando sempre correlacionar os achados 

históricos à produção de trilhas sonoras com sintetizadores. 

 

Viu-se que inovações tecnológicas, ocorridas ao longo da história, foram determinantes para a 

criação e o aperfeiçoamento de instrumentos musicais eletrônicos capazes de produzir sons 

sintéticos nunca antes escutados, como também emular timbres de instrumentos acústicos, 

propiciando, sobremaneira, a produção de trilhas sonoras no século XX.  

 

Observou-se que a tentativa de se unir tecnologia a eletricidade para fins musicais remonta à 

segunda metade do século XIX. De lá para cá foram criados o gramofone, o telefone, o 

gigantesco telharmonium, a válvula, o theremim, o órgão Hammond, o RCA Mark II, o 

transistor, o minimoog, o microprocessador, os computadores pessoais, o Yamaha DX7, a 

tecnologia dos samplers (Fairlight), Yamaha VL1, Korg Prophecy e os atuais VSTis.  

 

Verificou-se que, na década de 1930, os compositores e diretores de filmes começaram a 

experimentar formas alternativas de gravação e novos instrumentos eletrônicos, no intuito de 

expandir suas paletas de sonoras. Embora tivesse sido inventado em 1919, é nessa década que 

o theremin passa a ser mais procurado. Dele fez uso o compositor Honegger no filme pacifista 

de animação L’idée, em 1934. Reproduzindo o som desse instrumento, apresentou-se no 

Capítulo 4 a peça De Certa Ação Theremin. 

 

Viu-se que, na década de 1950, o órgão Hammond havia prenunciado o princípio da síntese 

aditiva e também o desenvolvimento do sintetizador RCA Mark II, que, por sua vez, foi muito 

utilizado por diversos compositores de renome, como Milton Babbitt, Mario Davidovsky, 
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Ussachevsky e Wendy Carlos. Viu-se, ainda, que esse tipo de síntese sonora encontra-se 

exemplificado na composição De certa ação aditiva, apresentada no Capítulo 4. 

 

Observou-se que, na década de 1960, o portátil minimoog havia revolucionado a indústria dos 

sintetizadores. Era capaz de gerar sons inéditos por meio de seus poderosos filtros e de sua 

síntese subtrativa. Viu-se que nas talentosas mãos de Wendy Carlos, esse instrumento foi 

amplamente explorado e suas composições registradas em diversos álbuns, nos quais 

interpretava obras de compositores renascentistas, barrocos e clássicos. Destacam-se Switched 

on Bach (disco de platina em 1968) e a trilha sonora para o filme A Laranja Mecânica, de 

Stanley Kubrick (1971). No Capítulo 4, se exemplificou esse tipo de síntese sonora com a 

peça De Certa Ação Subtrativa. 

 

Constatou-se, ainda, que o minimoog foi muito utilizado por grupos de rock progressivo, 

como Emerson, Lake & Palmer; Yes, Rick Wakeman, Tangerine Dream e Genesis. O grupo 

Emerson, Lake & Palmer e o tecladista Rick Wakeman se destacaram dos demais ao 

valorizarem sobremaneira o papel dos teclados em suas bandas, colocando-os como 

instrumentos líderes, superando o antigo monopólio das guitarras elétricas.  

 

Mostrou-se, também, que, no final da década de 1970, havia surgido o primeiro teclado 

sampler polifônico Fairlight CMI, tendo sido utilizado por Jean Michel Jarre, no álbum 

Zoolook. Na Bahia, Jamary Oliveira compõe a peça Festa (1984), em que se vale desse tipo 

de síntese. No Capítulo 4 apresentou-se como exemplo a peça De Certa Ação Sampler. 

 

Retratou-se, ainda, na década de 1980, o surgimento do sintetizador Yamaha DX7, que 

disponibilizava dezesseis vozes polifônicas com teclado sensitivo, capaz de registrar dinâmica 

e pressão, durante a execução do músico, portamento programável e o inovador processo de 

síntese FM, além de ser um dos pioneiros na utilização da interface MIDI. Esse tipo de síntese 

sonora encontra-se exemplificado aqui, no Capítulo 4, na peça De Certa Ação FM. 

 

Notou-se que, no final da década de 1980 surgiu o revolucionário sintetizador VL1 da 

Yamaha, que possibilitou a poderosa e complexa forma de síntese por modelagem física, que 

utiliza métodos computacionais para simular os timbres de instrumentos musicais acústicos. 

Revelou-se bastante útil na simulação de instrumentos de sopro. Para exemplificar esse tipo 

de síntese sonora, apresentou-se no Capítulo 4 a peça De Certa Ação Física. 
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Atualmente, viu-se que existem diversas opções de programas de síntese sonora (VSTi), com 

os quais se é capaz de criar e gravar, na tranquilidade de um lar, verdadeiras “sinfonias 

eletrônicas” programadas e executadas por um só homem, sem que haja a necessidade de 

instrumentistas, ensaios, problemas de logística ou de má execução. Evidentemente, há 

situações alheias ao foco desta Dissertação, nas quais a presença dos instrumentistas e dos 

instrumentos acústicos se torna indispensável. 

 

Pôde-se observar, através dos relatos apresentados no Capítulo 2, que os compositores 

utilizaram os sintetizadores nos mais variados estilos musicais, obtendo pleno sucesso e 

projeção em suas carreiras. As novas sonoridades dos sintetizadores, na década de 1980, 

foram importantes para alavancar o movimento nacionalmente conhecido como Axé Music, 

vivenciado, naquela época, nos carnavais de rua de Salvador, mas que faz sucesso de forma 

mais ampla até hoje. 

 

Percebeu-se, também, que o trabalho de Cacau Celuque é essencialmente ancorado no uso de 

sintetizadores, e que, apesar de desconfortável por ser o autor desta Dissertação, parece ter 

sido o trilheiro mais atuante na década de 1980, tendo obtido grande destaque e se 

especializado no ramo, com contínua atuação até a presente data. 

 

No Capítulo 4, nos memoriais analítico-descritivos, pôde-se observar que as composições 

elaboradas para esta Dissertação exemplificam, com destaque, os tipos de síntese sonora 

retratados no Capítulo 3, tendo sido dado maior ênfase àquelas mais relevantes na década de 

1980, com peças distintas, com o intuito de confirmar a plasticidade total desse revolucionário 

instrumento que é o sintetizador. 

 

Como se pôde notar, na peça intitulada De Certa Ação Theremin, procurou-se utilizar apenas 

duas pistas: uma contendo a emulação do som do theremin, e outra contendo o ruído branco, 

sugerindo a origem de todos os sons, ou, como já visto e dito por Eric Salzman: “o arquétipo 

de todos os sons”. 

 

Notou-se que a escolha do andamento lento, na peça De Certa Ação Aditiva teve o propósito 

de permitir a audição total dos timbres “ricos” que executam os acordes, uma vez que 

dispõem de envelopes longos e, assim, necessitam de um determinado tempo para executá-

los. Foram adicionados também contrastes rítmicos com figuras mais rápidas de quiálteras, 
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em timbres bem definidos que realçam o ataque curto, relevantes também nesta forma de 

síntese. 

 

Pôde-se perceber que a peça De Certa Ação Subtrativa foi construída com a intenção de se 

recriarem alguns sons clássicos de dois sintetizadores monofônicos de síntese subtrativa 

muito utilizados na década de 1980. Buscou-se obter linhas melódicas que enfatizassem os 

timbres dos sintetizadores Minimoog e Korg MS20. Conseguiu-se alcançar o intento ao se 

manipular os filtros High Pass e Low Pass emulados pelos softwares VSTIs com perfeição. A 

função tão característica de glide (portamento) existente nos sintetizadores monofônicos, na 

qual uma nota “escorrega” até a outra, semelhante aos instrumentos acústicos sem trastes, 

também não foi esquecida. Esses sintetizadores possuíam mais de um oscilador e, por isso, 

eram capazes de executar melodias contendo qualquer intervalo paralelo. Verificou-se que a 

utilização do intervalo de quinta paralela se deu por questões estéticas compositivas e por ser 

um intervalo que realça a sonoridade desses instrumentos. 

 

Viu-se que na composição De Certa Ação FM se procurou enfatizar sons contendo envelopes 

longos, capazes de grande transformação sonora, tanto no nível de frequências como no de 

amplitudes, atribuindo-lhes notas longas, como semibreve e mínima. Em contraste às notas 

longas, timbres com envelopes curtos foram explorados nos ostinati em semínimas e 

colcheias, a fim de se obter maior clareza, salientando, assim, a trama polifônica. Graças à 

riqueza sonora da síntese por modulação de frequência, sons metalizados riquíssimos 

puderam ser explorados nesta composição.  

 

Observou-se que nas composições De Certa Ação Física e De Certa Ação Sampler, nas quais 

a semelhança com instrumentos acústicos é notória, se procurou utilizar regiões onde os 

timbres apresentassem maior semelhança com esses instrumentos. Ao se ter priorizado 

determinadas faixas de frequências, criaram-se melodias, motivos e ostinati específicos para 

esses timbres. Viu-se que, na síntese digital por sampler, muitos instrumentos possuem 

apenas porções da execução dos músicos, que podem ser o ataque crescente do trombone ou a 

passagem rápida dos arcos nos instrumentos de cordas. Por essas razões foram utilizadas 

várias pistas com o mesmo naipe (cordas e metais, por exemplo), porém com amostras 

diferentes para que as diversas facetas desses timbres fossem aproveitadas. 
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Por fim, pode-se dizer que em diversas trilhas sonoras, elencadas no corpo desta Dissertação, 

a presença de sintetizadores foi de fundamental importância para o sucesso da trama dos 

filmes correspondentes. Há certos tipos de filme que “pedem” trilhas eletrônicas, como parece 

ser o caso dos filmes de suspense, terror e ficção científica, onde o espaço sideral, alienígenas, 

alucinações e “outros mundos” compõem os cenários principais. 

 

Certamente as composições aqui demonstradas, bem como toda a pesquisa a ela subjacente 

facilitaram este autor a compreender mais o comportamento das principais formas de síntese 

sonora e contribuíram para o seu desenvolvimento como músico trilheiro e revelaram-lhe seu 

papel juntamente com o de outros colegas na construção da história recente da música 

eletroacústica na Bahia, instigando-o a prosseguir na busca de novos conhecimentos e de 

novas experimentações.  
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Ermler . Atores: Vladimir Gardin, Mariya Blyumental-Tamarina and Tatyana Guretskaya. 
Música: Dmitri Shostakovich. 
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APÊNDICES 

 
Apresentam-se aqui os fatos mais importantes referentes às entrevistas concedidas pelos 

músicos Alfredo Moura, Luiz Assis, Ademar Andrade e Jamary Oliveira, e pelo produtor 

musical Wesley Rangel. 

 

Apêndice A - Entrevista com Alfredo Moura 

 

 

O músico Alfredo Moura começou seus estudos de piano em 1972 com a professora Carmem 

Mettig Rocha. Em 1973, continuou-os com o professor Pierre Klose. Estudou composição na 

UFBA com os professores Enst Widmer, Lindembergue Cardoso, Jamary Oliveira, Walter 

Smetak, Hamilton Lima e Paulo Lima. É mestre em performance, arranjo e composição em 

Jazz, pela universidade de Louisville, no estado americano de Kentucky. Atualmente ensina 

piano, arranjo e composição no curso de música popular da UFBA, onde também está se 

doutorando. Alfredo foi um dos principais responsáveis pela introdução e divulgação dos 

sintetizadores na música popular baiana e na Axé Music, principalmente quando acompanhou 

o cantor Luiz Caldas em sua carreira, que obteve grande destaque na mídia nacional com a 

famosa composição intitulada Fricote (Nega do Cabelo Duro), na qual inovou ao utilizar 

timbres de metais sintéticos (Synth Brass) de grande impacto na época. 

 

Segue depoimento na íntegra do músico e professor Alfredo Moura, realizado via e-mail, em 

25.03.2011. 

“Na época do skarro33 eu tinha um orgão horroroso que nem marca tinha.  
Foi o meu primeiro teclado. 
Deixei-o na Nigéria em troca de 3 ou 4 camisas. 
O Roland (SH101) foi o primeiro synth. 
Não me lembro o ano, mas foi antes de 82 na nega do cabelo duro, liguei 3 teclados em cadeia 

(via midi) eram DX7, Juno 60 e Ex800 Korg. 
Os sons originais foram ligeiramente alterados, e o DX7 e Juno 60 ficavam mais em evidência. 
Foi um som que, de uma certa forma, revolucionou a música popular brasileira na altura, 

colocando o sintetizador em grande evidência. 
Essa estética ainda está presente na música baiana atual, apesar de tantos anos, o que 

                                                
33 Banda de rock baiana do início da década de 1980 
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demonstra que a proposta que eu desenvolvera, na década de 80, apesar de imensamente 

copiada e usada trilhões de vezes, por músicos e arranjadores menos criativos, tinha, na sua 

essência, muita coerência e vitalidade, pois era uma proposta sincera e feita com dignidade e 

isencão. 
O objetivo dos sintetizadores, na música por mim idealizada (de acordo com Caetano Veloso, 

urdida) era o de criar os mecanismos para uma independência da Bahia em relação ao eixo 

Rio-São Paulo no tocante à produção de cultura musical de cunho popular, trazendo o centro 

de produção para a Bahia, o que realmente ocorreu. 
Outro benefício desse uso foi o de proporcionar uma melhora nas condições dos músicos 

baianos, trazendo mais dinamismo, profissionalização e capital, o que levou a uma melhora na 

qualidade dos instrumentos e no aumento de trabalho  para os músicos. 
Por fim, a música desenvolvida nos sintetizadores, e capitaneada na Bahia pelos teclados da 

Banda Acordes Verdes (banda de Luiz Caldas) e de toda a produção da WR (principal estúdio 

e produtora de Salvador da década de 1980) naquele período, criou uma nova perspectiva para 

toda uma geração, estimulando economicamente a região e a capital. 
O ponto negativo, na minha opinião, é que as inúmeras cópias e a repetição e massificação da 

rádio e da indústria cultural, levaram a que um determinado uso, que na minha carreira foi 

pontual, cria-se um milhar de sub-produtos sem conteúdo e sem uma sinceridade que é 

necessária à criação de uma obra de arte. 
Portanto, vejo que o sintetizador, fazendo parte atualmente da produção musical baiana e 

brasileira, deverá ser redescoberto e ter sua função modificada pelas novas gerações, mais 

atentas com a necessidade de originalidade e de evolução estética. 
A atual geração www resgatará a nossa ideia anterior e trará os sons sintetizados para um 

diálogo mais fecundo com a tradição e com a espontaneidade da cultura brasileira. 
Enfim, é o que acredito meu primeiro sintetizador foi um roland SH01 ou 101 n me lembro 

bem, um pretinho , monofônico (vc tem q checar o modelo)minha mãe comprou no Paraguai e 

veio com um defeito horrível, que na época, não consegui consertar na Bahia. 
Não me desiludi continuei gostando de sintetizadores. 
O meu segundo foi um juno60, tb Roland aí a história mudou, ficou polifônico, som muito 

agradável um keyboard resistente e com personalidade, tive Korg Poly 800, como todo mundo, 

DX7 e por aí fui, nunca parei. 
Minhas primeiras experiências com trilhas, aconteceram na WR. 
Eu n tinha muita sorte com jingles. Qd me davam algum preu fazer, os clientes não gostavam, 

se metiam, e eu não tinha a menor paciência pra nada. 
Mas nas trilhas, eu era melhor, agradava, e fiz algumas que rodaram muito, como por  
exemplo, todas as trilhas da rádio educadora. 
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Depois, amadureci, e consegui dominar a lúdicra arte dos jingles. (é lúdicra mesmo, não é 

lúdica) não me lembro da trilha mais incrível, n tive oportunidade de fazer muitas. 
Nunca me considerei um trilheiro. 
Gostava da publicidade, mas mais de jingles e jingles políticos principalmente. 
Quanto à minha opinião sobre os sintetizadores. 
Gosto muito de sintetizadores. Acho que ajudam muito os tecladistas e o negócio da música. 
Além de democratizar o acesso ao som. 
Em breve tudo será simulado, os sons serão produzidos com altíssima fidelidade, etc. É 

inevitável. 
Me dediquei muito a pesquisa eletroacústica tb, e é uma das coisas que mais gosto, brincar 

com os sons, e transmitir meus pensamentos através da música eletrônica. 
Fui muito influenciado por vc, Cacau. Um músico que respeito e admiro de sobremaneira. 
Vc sempre foi um visionário. 
Espero poder fazer música novamente contigo.” 

 

Apêndice B - Entrevista com Luiz Assis 

 

 

Seguem abaixo as informações mais relevantes da entrevista com o músico Luizinho Assis, 

feita pessoalmente, em seu estúdio, e gravada em aparelho celular, no dia 18.05.2011. 

 

Luizinho Assis nasceu no Rio de Janeiro, se mudou para Maceió, depois para Recife, e veio 

para Salvador em 1981. Começou a aprender música em aulas particulares de piano aos 9 

anos e, posteriormente (não especificado na entrevista), em Maceió, teve a oportunidade de 

tocar em um teclado de fole (harmônio) na igreja batista, onde o pai, músico autodidata, era 

pastor, e lhe ensinara alguns acordes, com base nos livros que acompanham as cerimônias. 

Foi para o seminário em Recife, depois veio para Salvador e fez vestibular para composição e 

regência na UFBA. Cursou alguns semestres, mas não concluiu o curso. Começou a tocar no 

Piano’s Bar como músico profissional. Em 1984 foi convidado para tocar no bloco 

Camaleão, onde teve a chance de conhecer o sintetizador minimoog e o teclado multiman da 

marca Giannini. Luizinho fez parte da banda de jazz Garagem e acompanhou a cantora baiana 

Margareth Menezes. 

 

No que se refere à utilização de sintetizadores em seus trabalhos, havia tido, inicialmente, 

contato com o sequenciador Yamaha QY10. Como ele próprio sublinha, teve grande 
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dificuldade em aprender a operá-lo. Depois, por volta do ano de 1985, comprou os 

sintetizadores Korg Poly800 e Yamaha DX7.  

 

Começou a fazer as trilhas em casa mesmo, onde finalizava suas criações em fita magnética 

digital, em um gravador DAT (digital áudio tape). As trilhas sonoras compostas por ele só 

começaram a aparecer nos anos de 1987.  

 

Ele destaca uma trilha sonora que fez para um comercial de uma casa de materiais de 

construção, no qual aparecia um desenho animado de um super-homem sobrevoando a cidade. 

Em sua elaboração utilizou um sintetizador Roland D70 (baseado no princípio de síntese 

subtrativa) em conjunto com um sequenciador Roland MC50. 

 

A intensidade de sua produção de trilhas sonoras aumentou significativamente na década de 

1990, na qual se destacou como trilheiro em campanhas publicitárias do governo do estado da 

Bahia e em campanhas políticas baianas.  

 

Nesse período, utilizou os sintetizadores híbridos Roland D50 e JD800, ambos baseados na 

Linear Arithmetic Synthesis da Roland, e sample playback e a bateria eletrônica Roland R8, 

na produção das trilhas.  

 

Na entrevista, Luizinho fala que produzia mais jingles na produtora WR e mais trilhas em sua 

casa. Em outro momento da entrevista, afirma que existiam e ainda existem clientes que não 

gostam dos sons dos sintetizadores, mas lembra que, ainda hoje, algumas trilhas antigas do 

compositor Licoln Olivetti34 soam muito bem. 

 

Em resposta à pergunta sobre a importância dos sintetizadores na produção musical, 

comentou que, sem dúvida alguma, esses instrumentos são de grande valia na pré-produção de 

arranjos, na qual o músico pode prever (ouvir) um determinado trabalho antes de encaminhá-

lo para uma orquestra ou banda. Salientou, também, ser o seu uso de grande utilidade na 

concepção de uma composição individual, diferentemente do que é feito em grupo, em que 

vários músicos opinam, e o resultado final acaba soando meio salada de frutas (sem 

                                                
34 Importante pianista, compositor e arranjador musical que trabalhou com vários artistas nacionais. 
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personalidade). O sintetizador agregado ao sequenciador possibilita ao compositor criar, 

executar e finalizar uma composição sem a necessidade de participação de outros músicos. 

 

Em relação à síntese sonora, opinou que o som do minimoog é bom para solos, linhas de 

baixo e efeitos. Aqui faz uma analogia entre o piano, que possui três cordas nas notas agudas, 

e o minimoog, que possui três osciladores, o que o torna capaz de produzir sons mais ricos.  

 

No que diz respeito à programação de sons no sintetizador Yamaha DX7, comentou que não 

entendia muito de programação e que havia optado por comprar um cartucho com mais de mil 

sons e tentava encontrar o som que se adequasse à música que estava produzindo. Nesse 

sentido, ele preferia os teclados, nos quais o acesso aos parâmetros principais (filtros, 

afinação, oitavas, envelopes e modulação) ficava bem à vista, nos potenciômetros individuais 

dos painéis, como ocorreu com seu sintetizador Roland JD800. 

 

Apêndice C - Entrevista com Jamary Oliveira 

 

 

Seguem abaixo as informações mais relevantes da entrevista com o músico e professor 

Jamary Oliveira, feita pessoalmente, em sua residência, e gravada em aparelho celular, no dia 

12/11/2011.  Adicionaram-se a elas informações obtidas através de consultas a sites na 

internet. 

 

Nascido em Saúde, no interior da Bahia, estudou na Escola de Música da UFBA, graduando-

se em Teoria da Estruturação Musical (1966) e em Composição (1969), ambas na classe de 

Ernst Widmer. 

 

Estudou flauta, viola e tuba. Participou de vários cursos de extensão com professores como 

Edgar Willems, Edino Krieger, Ingmar Gruemauer e Peter Maxwell Davies. Concluiu seu 

mestrado em composição nos Estados Unidos, na Universidade Brandeis (1979), e o 

doutorado, também no mesmo país, em composição, na Universidade do Texas, em Austin 

(1986). 

 

Participou ativamente dos Festivais de Música Nova na Bahia, assim como de cursos 

internacionais de música. Foi docente de Literatura e Teoria Musical e de Composição da 
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UFBA e um dos fundadores do Grupo de Compositores da Bahia, como já mencionado no 

capítulo 1 desta dissertação.  

 

A partir de 1978, tornou-se um dos pioneiros, no Brasil, na pesquisa de softwares musicais, 

atividade que resultou na elaboração de programas como SONG.DATA, FRELMUS, PCN e 

outros. 

 

Em 1991, presidiu a Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM) e foi 

representante da área de Música no CNPq. Em 1994, foi eleito membro da Academia 

Brasileira de Música. 

 

Na qualidade de compositor teve suas obras editadas, executadas e gravadas no Brasil e no 

exterior. Diversos dos seus trabalhos teóricos foram publicados em periódicos nacionais e 

internacionais. Seu nome está incluído no The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, na enciclopédia alemã MGG, no Dizionario Enciclopedico Universale Della 

Musica e dei Musicisti, no Rieman Musik Lexikon, no Diccionario de la Musica y los Músicos 

e em obras de referência sobre a música do Brasil e da América Latina. 

 

Atualmente, Jamary dedica-se à música eletroacústica, e ao desenvolvimento do PCN 

(Processador de Classe de Notas), um software empregado tanto no auxílio de análises 

musicais como na composição. (Wikipédia, 2012). 

 

Na entrevista, começamos a falar sobre sua peça Festa, de 1984, criada no 

sintetizador/sequenciador Fairlight. 

 

Jamary relatou que, no início da década de 1980, houve uma greve dos músicos de 

Hollywood, e determinados compositores que possuíam o sistema Fairlight se aproveitaram 

desse fato para produzir várias trilhas sonoras para os filmes da época.  

 

Disse, ainda, que utilizou esse sintetizador em sua peça Festa, de 1984, de maneira diferente 

da dos demais compositores, porque, em vez de utilizar os sons pré-fabricados, programava-

os, bem como a composição também era programada nesse aparelho, que continha um sistema 

primitivo da linguagem de programação Basic.  
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Ao perguntar-lhe quando havia surgido seu interesse por música eletrônica, afirmou se tratar 

de uma longa história, mas que, basicamente, havia surgido após ter escutado peças de 

compositores como Schaeffer, Stockhausen, Boulez, Varèse, Berio e Cage. Citou que, nesse 

período, o LP contendo a peça Poème Électronique (1958) de Varèse era tocado quase que 

diariamente na escola de música da UFBA. 

 

Jamary, juntamente com compositores da Escola de Música da UFBA, escutava também os 

trabalhos oriundos dos festivais de Darmstadt que chegavam à Escola. Citou, ainda, os 

trabalhos do compositor argentino Mario Davidovsky como sendo, segundo ele, o melhor 

compositor a mesclar sons acústicos com eletrônicos.  

 

Lembrou que, em um show de Gilberto Gil e outros baianos, em 1963, no Teatro Vila Velha, 

uma pequena peça eletrônica, criada pelo músico baterista e percussionista Djalma Corrêa35, 

havia sido executada no final do evento contra a vontade do então produtor Roberto Santana. 

Essa peça eletrônica havia sido criada por meio de um osciloscópio do próprio Djalma, que 

era técnico em eletrônica e funcionário da Escola de Música da UFBA.  

 

Jamary comentou que seu aluno Celso Aguiar36 (atualmente morando nos Estados Unidos) 

fez algumas “experiências” com softwares de música generativa, síntese sonora, algoritmo de 

composição e chegou a fazer análises de composições de Caetano Veloso com esses 

programas de algoritmos em conjunto com a cadeia de Markov37. 

 

Perguntou-se a ele sobre como se davam as aquisições de instrumentos musicais eletrônicos 

para o laboratório da Escola de Música e ele relatou que, no começo da década de 1960, 

houve um projeto elaborado por Widmer e pelo próprio Jamary, com o apoio do Instituto 

Goethe de Salvador (ICBA). O governo alemão iria doar um estúdio completo para a criação 

de música eletrônica. Infelizmente uma cláusula, na qual exigia que esse estúdio fosse “o 

único de música eletroacústica do país” teria impedido que esse projeto fosse levado adiante.  

 

                                                
35 Tentei contatar Djalma por e-mail e outros meios eletrônicos mas infelizmente não consegui. 
36 Contatei Celso Aguiar via Facebook mas não me pareceu interessado em ajudar dizendo que não se lembrava 
direito do que havia produzido. 
37 a) Um processo de Markov é um processo estocástico em que a probabilidade de o sistema estar no estado i no 
período (n+1) depende somente do estado em que o sistema está no período n. Ou seja, para os processos de 
Markov, só interessa o estado imediato. b) Processo onde o estado futuro depende apenas do estado presente e 
não do estado passado. 
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Segundo Jamary, o fato de Jorge Antunes ter alegado já possuir um estúdio em Brasília, teria 

inviabilizado a criação do referido estúdio na UFBA. Acrescenta, ainda, que, na verdade, 

Antunes não tinha um estúdio, mas apenas alguns equipamentos, como osciladores e 

gravadores isolados.  

 

O professor comentou sobre um possível estúdio, que teria sido construído no início da 

década de 1950, na Escola de Música de Piracicaba, por meio do seu fundador, Ernst Mahle, 

juntamente com o músico Hans Joachim Koellreutter, mas alegou que não tem registros de 

nenhuma produção musical criada nesse estúdio, e nem tem certeza se realmente houve algum 

estúdio nessa escola de música. Procurou-se obter informações a esse respeito, 

encaminhando-se e-mail à lista de discussões da Escola de Música da UFBA. A professora 

Isabel Nogueira gentilmente indicou o contato do professor e músico Luiz Carlos Vinholes, 

que à época havia trabalhado com Koellreuter, que prontamente, através de e-mail, respondeu 

garantindo não ter havido esse pioneiro estúdio em Piracicaba. Adiantou, inclusive, que, em 

breve sairia publicado um artigo de sua autoria sobre o primeiro estúdio de música eletrônica 

no Brasil. 

  

Discorrendo sobre suas peças, o professor Jamary descreve os instrumentos utilizados e o 

processo de execução.  

 

Em sua peça Congruências, de 1972, utilizou uma trompa, um piano e um microfone 

amplificado. O microfone era utilizado para captar os sons das cordas do piano, que vibravam 

por efeito simpatético38 (simpatia harmônica), de acordo com sons produzidos pela trompa, e, 

dessa forma, o som captado pelo microfone era manipulado (alterando o panorama estéreo 

dos canais esquerdo/direito e mono, por exemplo) pelo amplificador.  

 

Esclareceu que suas outras peças, mais recentes, como Mutação I e II (2002), foram criadas 

no software Csound. Infelizmente não fez comentários sobre como foram criadas. Citou que o 

músico Pedro Kroger também havia utilizado esse software na sua composição Amore et 

Dolore. 

 

                                                
38 a) Efeito onde as cordas vibram por ressonância, sem serem tocadas, muito comum em cítaras.  
b) Fenômeno acústico onde cordas afinadas com mesmo comprimento de onda da nota geradora entram em 
ressonância sem serem tocadas (dedilhadas). 
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Apêndice D - Entrevista com Ademar Andrade Furtacor 

 

Outro músico baiano que se destacou na utilização de sintetizadores, na década de 1980, foi o 

tecladista Ademar da banda Furtacor. A entrevista se deu via chat, nos dias 7 e 12/12/2011 e 

em 6/02/2012. Transcrevem-se abaixo os trechos mais relevantes. 

 

7 de Dezembro de 2011  

Cacau Celuque - Me fala uma coisa, que teclado você utilizou quando você tocou a Ave Maria 

no Trio? Em que ano foi ? Estou fazendo um trabalho e coletando alguns dados. 
Ademar e Furtacor Andrade-Foi em 1984 , eu usava um piano Yamaha CP-10 para a base e o 

solo da melodia um Korg Delta 
Cacau- Ah foi o Delta! você teve um Delta? que raridade 
Ademar- Tive sim. 
Cacau- Você tem alguma foto de arquivo de jornal em algum site? 
Ademar-Ultimamente tive notícias de que esse teclado está em Cruz das Almas , quebrado... 

estou me empenhando em localizá-lo para ver se recupero sabe que eu nem sei se tem alguma 

foto... mas acho que deve ter sim... sei que tem imagens na Tv Aratu e na Tv Bahia com Etna 

Vasconcelos que já se aposentou e eu nem sei como localizá-la 
Cacau- Ah ok, você lembra qual foi seu primeiro sintetizador e em que ano? 
Ademar- O primeiro que eu toquei era um minimoog V mas não era meu era da Banda 

Musical da Bahia 
Ademar- Depois tive um Multiman , um Yamaha SY2, tive até um Korg Poly 800 você imagine 

mas o rei da época pra mim era o DX7 que foi o segundo do Brasil...só quem tinha era o Ney 

Matogrosso e Eu 
Cacau- Multiman? Este era fabricado aqui no Brasil? 
Ademar-Era nacional sim... cópia do Crumar italiano fabricado no Brasil pela Gianinni 
Cacau-Lembra em que ano foi isso? 
Ademar-Inclusive o string dele só perde pro Arp Omni. De 1980 a 1983 eu tocava na banda 

Made in Bahia de Candeias foi com ele que eu toquei a 5ª de Beethoven na praça em 1983. 
Cacau- Uau! você também tocou a 5ª de Beethoven? 
Ademar- Claro... toquei Vozes da Primavera de Strauss, as 4 estações de Vivaldi (só o 

movimento primavera) e outras mais 
Cacau- Pô que legal Ademar, você não tem um histórico ou uma biografia em algum site? 
Ademar-Poxa... eu tenho um verdadeiro dossiê de matérias jornalísticas ... mas tá tudo 
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guardado há tanto tempo... rsrsrs é muita coisa mesmo se você quiser ver eu providencio 

resgatar...mas não esta digitalizado 
Cacau- Velho, já entrevistei Alfredo Moura, Luizinho Assis, Prof. Jamary e Wesley Rangel e 

seria bom acrescentar alguns dados sobre você também na minha dissertação de mestrado. Se 

você puder fazer uma lista com suas grandes apresentações listando os teclados, músicas e 

ano do evento seria maravilhoso! 
Cacau- Você não tem nenhum site não? 
Ademar- Me dá teu email que vejo isso e te envio. Não... estou bem novinho na internet... mas 

se você der uma busca no google em Ademar e banda furtacor... tem coisa pra caramba lá 
Cacau- Valeu mesmo. cacauceluque@gmail.com. Vou dar uma olhada. 
Ademar- Beleza vou listar o que eu lembrar e te envio mas só na sexta feira dá? 
Cacau- Com certeza! 
Ademar- Antes da gente tinha uma banda na ribeira de baile chamada SONY que tinha um 

synth Korg mas não lembro o modelo 
Cacau- Ok , mais um dado! você é uma enciclopédia ambulante! 
Ademar- rsrsrsrsrsrs valeu man 
Cacau- Obrigado 

 

12 de Dezembro de 2012  

Cacau- E ai man? achou alguma coisa? fico no aguardo. obrigado 
Ademar- Estou escaneando... pra te mandar 
Cacau- Valeu obrigado e desculpe o trabalho. 

 

6 de Fevereiro de 2012 

Cacau- E ai man, não conseguiu escanear nada?. Obrigado pelas informações e, se achar 

alguma coisa pode enviar. abrs 
Ademar- Oi cacau, minha casa foi assaltada (bem antes da greve) e levaram minha maleta de 

fotos e o meu computador... perdí todos os registros que tinha.... 

 

Infelizmente, como se pode ler acima, a casa de Ademar foi assaltada antes da greve pré-

carnavalesca da Polícia Militar aqui em Salvador, em 2012, e não foi possível a obtenção de 

mais nenhum dado importante desse músico. Buscaram-se maiores informações na internet e 

a grande maioria delas descrevia o trabalho de Ademar como sendo um precursor do 

movimento da Axé Music no Brasil. Foram enviados mais alguns e-mails a fim de se obter 

mais detalhes sobre sua formação musical, mas até o momento não se obtiveram respostas. 
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Apêndice E - Entrevista com Wesley Rangel 

 

 

Seguem abaixo as informações mais relevantes da entrevista com o produtor musical Wesley 

Rangel, proprietário do estúdio WR, realizada no dia 10/06/2011, e gravada em aparelho 

celular em conjunto com anotações em caderno.  

 

Na opinião de Rangel, os sintetizadores e baterias eletrônicas só começaram a substituir os 

músicos com o surgimento do programa sequenciador para o computador Atari, a partir de 

1985. Antes disso, esses equipamentos precisavam de músicos para executá-los. Além dos 

instrumentistas para os instrumentos acústicos, um tecladista era necessário para tocar os 

teclados e um baterista era chamado para programar a bateria eletrônica.  

 

Relatou que os compositores Ernst Widmer e Lindembergue Cardoso utilizaram alguns dos 

seus sintetizadores para simular o som das cordas de orquestras (sic). Infelizmente não 

forneceu maiores detalhes sobre em que ano e em quais peças teriam feito uso desses 

aparelhos.  

 

Mencionou algumas vezes que chegou a possuir o sintetizador moog “original” sem teclas 

com sistema de patch cords (sic). É provável que tivesse se referido ao grande sintetizador 

modular moog.  

 

Ao perguntar-lhe sobre as trilhas sonoras produzidas em seu estúdio na década de 1980,  disse 

que havia feito várias, mas preferiu não citar nenhuma. 

 

Rangel afirmou que os tecladistas Alfredo Moura e Luiz Assis acima referidos produziam 

trilhas sonoras em seu estúdio, como também os tecladistas Radamés e André Santana, mas 

esses últimos teriam produzido mais na década de 1990. 

 

Os equipamentos lembrados por Rangel foram: Sintetizadores Minimoog, Yamaha TX7 e 

DX7, Prophet One, Korg Polysix, Oberheim. Baterias eletro acústicas Linn Drum, Simmons, 

baterias eletrônicas Alesis D4 e D5 e o computador Atari, que rodava o programa Notator e 

Creator na década de 1980. 
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Apesar de a entrevista ter sido extremamente curta, obtiveram-se algumas informações 

relevantes. O estúdio de Rangel era, e ainda é, mais direcionado à música popular e ao 

movimento que deu origem à Axé Music na década de 1980.39 

 

                                                
39Maiores informações a esse respeito podem ser obtidas em: http://wrbahia.com.br/historia.html 
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