
93

Figura 3.2: Círculo de cores pigmentárias
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Figura 3.3: Divisão – grosso modo – da pintura de Macke em quadrantes. A linha escura faz
essa divisão. Os quadrantes são contados de 1 a 4, desde o canto superior esquerdo, em
sentido horário.



Capítulo 4

Memorial: Uma Ária para Macke

esse memorial trata do processo composicional da peça Uma Ária para Macke, música ele-

troacústica feita a partir da aplicação de técnicas de sonificação às cores de uma imagem

digital. A seguir, descrevo os procedimentos que me levaram à escolha da imagem a ser

sonificada, bem como os aspectos práticos do processo composicional.

4.1 Considerações acerca da imagem escolhida

A imagem escolhida para servir como ponto de partida para a composição aqui relatada, é a

pintura Coloured Forms I, do austríaco August Macke. É exatamente a mesma obra utilizada

para a composição da peça Da cor e seus territórios, e portanto maiores informações sobre a

imagem, bem como considerações técnicas a respeito, podem ser encontradas no capítulo

3, seção 3.1 (página 71).

4.2 Primeiras experiências

Segundo o planejamento original deste trabalho, essa atividade composicional seria feita

experimentando-se os softwares para sonificação SonART e xSonify. Segue um resumo das

experiências com esses programas:
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De acordo com o website oficial1, o SonART é “um ambiente multimídia flexível, de múl-

tiplos propósitos, que permite interação colaborativa com aplicações para a arte, ciências

e indústria. Ele fornece uma estrutura aberta para integração de métodos poderosos de

processamento de imagem e áudio com características flexíveis de trabalho em rede”. Se-

gundo informações do mesmo sítio, o SonART pode trabalhar com uma série de imagens

sobrepostas, sendo que dados de posicionamento na tela, opacidade e valores RGB de pi-

xels coloridos podem ser enviados como parâmetros para qualquer dispositivo que possa se

conectar ao programa através do protocolo OSC2.

A proposta do programa é atrativa; um sistema que converte dados de cor em números

como parâmetros para, por exemplo, um dispositivo de síntese sonora, viria bem a calhar.

Todavia, o SonART oferece uma limitação séria: o programa é feito para funcionar apenas

em equipamentos Mac, da marca Apple. Infelizmente, o acesso a esse modelo de compu-

tador ainda é bastante restrito no Brasil, em grande parte pelo preço proibitivo para os

padrões brasileiros. Assim, não pude ter acesso ao equipamento adequado, e fatalmente a

experiência fracassou antes mesmo do seu início.

O xSonify3, por sua vez, é um sistema desenvolvido pela Agência Espacial Norte Ame-

ricana (NASA), originalmente para sonificação de dados de pesquisa sobre o vento solar.

Não obstante, o funcionamento do programa permite sonificar qualquer conjunto de dados

que esteja formatado de modo tabular (colunas x linhas). Deste modo, resolvi fazer uma

tentativa de uso com dados obtidos a partir da pintura de Macke.

O primeiro desafio em uma experiência destas consiste em obter os dados numéricos

a partir da imagem. Depois de alguma pesquisa na Grande Rede, me deparei com um

conjunto de ferramentas computacionais chamado ImageMagick4. Estudando as possibili-

dades deste programa, descobri que há a possibilidade de converter uma imagem em um

1https://ccrma.stanford.edu/~woony/software/sonart/
2Open Sound Control, mais informações em http://opensoundcontrol.org/
3Disponível em http://spdf.gsfc.nasa.gov/research/sonification/sonification_

software.html
4Disponível em http://imagemagick.org/
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arquivo de texto com dados numéricos, pixel a pixel, com valores de codificação RGB5 para

a respectiva cor.

Deste modo, prossegui com a experiência e converti o arquivo com a imagem escolhida, em

uma série de dados numéricos. Com um rápido trabalho de formatação, logo eu tinha em

mãos um conjunto com três colunas de dados: uma com os valores do canal vermelho (R),

a outra com os valores do canal verde (G), e a última com o canal azul (B).

Munido destes dados, pude conhecer melhor o funcionamento do xSonify. O programa

captura os dados numéricos, e usa cada coluna de dados para controlar um canal de dados

MIDI. Ou seja, cada número da sequência dispara uma nota MIDI correspondente ao valor

numérico e ao parâmetro controlado por esse. O usuário pode escolher de uma lista qual

timbre (entre as 127 opções do padrão MIDI) cada canal utilizará para reproduzir as notas.

A partir deste ponto, o xSonify começa a exibir suas limitações. Primeiramente, cabe

lembrar que o xSonify não é um programa feito para aplicações musicais, e sim para análise

de dados exploratórios, portanto os fatos que relatarei agora são apenas uma constatação

de quais necessidades teria um programa especializado para sonificação voltada à atividade

composicional. A saber:

Apenas um parâmetro (dentre três disponíveis) pode ser controlado em cada canal. Ou

seja, para cada canal há três chances: a) gerar notas com altura e volume constantes e

variação rítmica controlada pelos dados numéricos; b) gerar notas com ritmo e volume

constantes, e com altura variável de acordo com os dados numéricos; c) notas com ritmo

e altura constantes, e variações de volume controladas pela coluna de dados. Assim, com

dados RGB, temos três canais MIDI reproduzindo notas de maneira regular e padronizada.

Não é difícil entender que, na análise de dados exploratórios, onde a descoberta de padrões

e/ou desvios é o fator mais importante, esse controle da regularidade é útil e adequado.

No entanto, ao pensarmos na aplicação artística de tal sonificação, o uso torna-se mais

5A codificação RGB consiste de três valores numéricos, que variam entre 0 e 255. São formatados da
seguinte maneira: RGB(r,g,b), onde RGB(0,0,0) corresponde à cor preta, e RGB(255,255,255) corresponde à
cor branca.
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difícil; dados MIDI estáticos, neste caso, são um fator demasiado limitador, uma vez que o

há poucos parâmetros disponíveis ao controle, além do fato de prender o compositor, mais

uma vez, ao conceito de nota conforme conhecido através do sistema temperado ocidental.

Ainda tentei, como último recurso, imaginar alguma aplicação dos arquivos MIDI gerados

como controladores de parâmetros de síntese sonora. Mas, para isso, não é realmente

necessário usar um arquivo extra, uma camada adicional de abstração. Eu tinha em mãos

um bom conjunto de dados numéricos que poderiam passar diretamente como parâmetros

para síntese sonora. Deste modo, resolvi descontinuar o uso do xSonify e passei a buscar

outra solução.

4.3 ARSS e o primeiro sucesso

Depois de mais algum tempo de pesquisa, acabei por me deparar com um programa cha-

mado ARSS6. O ARSS é um software projetado para manipulação de imagens de espectro

sonoro. Assim, o programa tem possibilidades bidirecionais: pode tanto analisar um ar-

quivo sonoro e exportar uma imagem digital com o “desenho” do espectro, quanto obter

uma imagem qualquer, interpretá-la como se fosse um espectro, para então ressintetizá-la

para um arquivo de som.

Embora realize cálculos complexos de conversão o ARSS é simples em conceito; interpreta

a imagem de espectro como se visse um plano cartesiano: o eixo x , horizontal, indica passa-

gem de tempo (a uma resolução, em pixels por segundo, definida pelo usuário), enquanto o

eixo y , vertical, é o eixo das alturas (quanto mais afastado do eixo x , mais agudo). Some-se

a isto o fato de que o ARSS “enxerga” em preto e branco; assim, quanto mais claro (próximo

do branco) o pixel, maior será a amplitude (volume) do som produzido naquele ponto.

Embora o ARSS não lide diretamente com todo um espaço de cores, ele ainda tem a

capacidade de enxergar um dos parâmetros da cor, que é a intensidade. Além do mais, o

6The Analysis & Resynthesis Sound Spectrograph, disponível em http://arss.sourceforge.net/
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programa preenche os requisitos que Hermann (2008) especifica, conforme citado na se-

ção 2.3.1, página 24: o sistema reflete, sim, propriedades objetivas dos dados de entrada;

a transformação é sistemática, sabendo-se precisamente como o programa interage com

os dados obtidos; a sonificação resulta reprodutível, tomamos o cuidado de testar algu-

mas vezes o programa com os mesmos dados, e ele gerou sons idênticos (ou, pelo menos,

sem discrepâncias perceptíveis); e, por fim, o sistema aceita dados diferentes a cada uso e

interage sistematicamente com essa diversidade.

Deste modo, fiz um teste passando a imagem da pintura de Macke como parâmetro, e

utilizei a resolução de tempo 3 pixels por segundo (a fim de obter um arquivo sonoro um

pouco mais longo). O resultado me pareceu satisfatório, um arquivo de áudio com cerca de

seis minutos e meio, onde há uma série de ruídos que apresentam uma certa uniformidade

entre si. Era um som manipulável, e potencialmente útil à minha composição. Assim, o

ARSS tornava-se a primeira das ferramentas de sonificação a contribuir para esse processo

composicional.

4.4 A criação do cromophon

Depois das tentativas malsucedidas com os programas de sonificação preexistentes, fazia-se

necessário encontrar um meio de construir a relação cor/som de maneira mais objetiva. O

ARSS mostrou-se um programa interessante, mas seu objeto de conversão é apenas uma

parte do que entendemos por cor. Assim, foi necessário tomar a iniciativa de criar um

sistema novo, específico para essa finalidade.

O meu primeiro passo em direção a tal sistema foi buscar um domínio maior das possibili-

dades oferecidas pelo ImageMagick. Um dos pontos cruciais nesse sentido foi o fato de eu

ter tido contato com o espaço de cor CIE 1961, com seu esquema XYZ (ver capítulo 1, seção

1.3, página 7). Sabedor de que tal esquema forneceria mais dados significativos e objetivos

sobre as cores, pude felizmente encontrar no ImageMagick a possibilidade de escolha do

espaço de cor utilizado na conversão para lista de pixels. Em vez das três colunas de dados



100

RGB que eu havia usado com o xSonify, agora eu podia obter dois grupos de três colunas

de dados, cada um. Isto permitiria um controle mais profundo dos parâmetros envolvidos

em uma eventual síntese sonora.

A esse ponto, não custa recapitular a natureza dos dados a que me refiro quando falo do

esquema XYZ. O primeiro conjunto de dados contém três colunas, com valores absolutos

de energia para X (área de maior comprimento de onda e menor frequência – vermelho),

Y (área de comprimento de onda e frequência medianos – verde) e Z (área de menor

comprimento de onda e maior frequência – azul). O segundo grupo de dados também tem

três colunas, com valores proporcionais de energia para x̄ (análogo a X), ȳ (análogo a Y) e

z̄ (análogo a Z). A soma destes valores proporcionais deve sempre resultar em 1.

Também é importante ressaltar que o ImageMagick não fornece de imediato os valores

( x̄ , ȳ , z̄). Os valores obtidos são os de (X , Y, Z), mas torna-se simples calcular os valores

proporcionais correspondentes, valendo-se da fórmula encontrada em Gerritsen (1975):

x = X
X+Y+Z

y = Y
X+Y+Z

z = Z
X+Y+Z

(Gerritsen 1975, p. 66)

Deste modo, eu já tinha meios de abstrair dados numéricos da imagem escolhida. Res-

tava, pois, criar uma estratégia de aplicação destes dados, e achar uma ferramenta conve-

niente para tal aplicação em síntese sonora.

4.4.1 O programa ChucK

À procura de uma ferramenta para síntese sonora que fosse simples, com uma curva de

aprendizado razoavelmente suave, saí a pesquisar alternativas aos famosos Csound, Pure-

Data e MAX/MSP. Esses são, sim, programas robustos, com recursos avançados, que inte-

ragem bem com entrada de dados por fontes externas. No entanto, minhas experiências
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anteriores com esses programas haviam sido um pouco frustrantes pelo fato de a curva de

aprendizado ser íngreme (pelo menos, para mim); e eu precisava de recursos realmente

simples, no máximo a síntese aditiva. Em meio às pesquisas, me deparei com o ChucK7,

uma linguagem de programação para áudio criada pelo Prof. Ge Wang, da Princeton Uni-

versity (EUA). Segundo o sie oficial do ChucK, esse programa foi criado com o intuito de

proporcionar síntese em tempo real com possibilidade de várias instâncias rodando simul-

taneamente, controladas em tempo real com latência zero.

Na prática, a linguagem ChucK se mostrou adequada aos meus propósitos. A despeito

do fato de eu não usar o programa para seu intuito principal (controle ao vivo de tarefas

múltiplas), dentro de poucos dias pude dominar os principais conceitos da linguagem, des-

cobrindo que o programa oferece um conjunto de ferramentas bastante razoável, incluindo

comandos para síntese aditiva, subtrativa, por modulação de frequência; filtros diversos

(reverb), convolução, chorus, filtros de banda etc.; bem como funcionalidades de leitura e

gravação de arquivos de áudio.

Uma vez de posse de dados e ferramentas adequadas, a ideia de criar um sistema de

sonificação já se configurava como algo muito mais viável. Dias depois, surgia o programa

cromophon.

4.4.2 O cromophon posto em prática

A intenção, naquele momento, era a de construir um sistema que cumprisse os quatro

requisitos estipulados por Hermann (2008) para que um processo possa ser classificado

como sonificação. Assim, acabei por estruturar o cromophon, um sistema que automatiza

tarefas para gerar material sonoro a partir das cores contidas em uma determinada imagem

digital.

O cromophon consiste de uma rotina principal, e de mais uma série de subrotinas, que au-

tomatizam a função de programas externos para atingir seu objetivo. A ação do cromophon

7Disponível em http://chuck.cs.princeton.edu/
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se dá de acordo com o seguinte algoritmo:

1. Redimensionar a imagem dada a 25% do seu tamanho original

Ao fazer os primeiros testes, usei uma imagem de dimensões razoavelmente grandes

(1168x1600 pixels). Sabendo que o programa obtém dados de cada pixel, e que cada

pixel gera seis colunas de dados, trabalhamos assim com um total de 11.212.800

entradas de dados. Esse número elevado requer um tempo muito grande de pro-

cessamento para ser obtido, e está sujeito a muitos dados duplicados, valores com

diferença insignificante etc. Por isso, o cromophon realiza essa redução, através do

programa ImageMagick.

2. Reduzir a quantidade de cores da imagem às 64 cores mais significativas

O esquema de cores RGB, baseado no XYZ, pode gerar cerca de 16 milhões de cores.

Uma imagem com um milhão de pixels, por exemplo, pode ter um milhão de cores

diferentes, mesmo que muito próximas entre si. Para evitar diferenças insignificantes

e o inflacionamento quanto aos recursos do computador, trabalharemos com as 64

cores mais evidentes na imagem. Mais uma vez, é o ImageMagick que providencia

essa função, através de um algoritmo avançado de quantização de cores.

3. Converter a imagem em lista de pixels com dados XYZ

Nesta etapa ainda usamos o ImageMagick, para fazer a conversão em dados numé-

ricos. Esses dados passam por uma filtragem (remoção de cabeçalho, parênteses,

símbolos identificadores) para que sobrem apenas as colunas numéricas separadas

por vírgulas.

4. Gerar uma lista de identificadores RGB hexadecimais

Cores RGB recebem “nomes” na codificação hexadecimal, uma espécie de organiza-

ção numérica que trabalha com 16 “algarismos”8 em vez de 10, como no sistema

8A saber: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F; são esses os dígitos usados pelo sistema hexadecimal
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decimal, tradicional. Esses códigos são mais curtos (6 dígitos), e servem para identifi-

car as cores em sistemas como navegadores de internet. Neste caso, eles servirão para

nomear os arquivos de som e para gerar a página com catálogo das cores obtidas.

5. Gerar uma lista com o número de ocorrências de cada uma das 64 cores

A geração desta lista é fundamental para definir, posteriormente, a duração das amos-

tras de som obtidas. É uma contagem da quantidade de pixels na imagem que têm a

cor em questão.

6. Calcular os dados x̄ ȳ z̄ a partir dos dados X Y Z existentes

Essa etapa completa a geração dos dados numéricos, totalizando as seis colunas de

dados desejadas, e esse arquivo de dados numéricos terá 64 linhas, uma para cada

cor obtida (descartando-se suas repetições).

7. Calcular os valores médios de X , Y e Z e a média global destes valores

O cálculo da média de todos os dados X , Y, Z gera um número fundamental para o

controle das frequências na posterior síntese sonora.

8. Gerar o arquivo-fonte para uso do ChucK

O cromophon vem equipado com um “esqueleto” de arquivo ChucK, que prepara

as ferramentas básicas para sintese aditiva, e declara variáveis que receberão como

parâmetros de controle os dados numéricos obtidos até então pelo cromophon. Nesta

etapa, o cromophon associa os dados numéricos às variáveis do arquivo ChucK da

seguinte forma:

(a) O arquivo-fonte do ChucK prepara uma síntese sonora aditiva composta por três

ondas senoidais sobrepostas. As frequências padrão de cada onda parcial são

dadas pela média geral dos dados X , Y, Z calculados no passo anterior. Ou seja,

tomemos por exemplo uma média igual a 114. Deste modo, a princípio todas as

ondas senoidais contidas no arquivo ChucK terão a mesma frequência, ou seja,

114 Hertz.
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(b) O cromophon faz uma varredura no arquivo de dados numéricos. A cada linha

do arquivo, ele captura o valor de X , Y e Z e soma o valor de X à frequência-

base da primeira onda, Y é somado à segunda, e Z é somado à terceira. Assim,

se obtêm alturas diferentes para cada uma das parciais do som sintetizado, e a

depender da grandeza dos valores envolvidos, se agrega mais ou menos riqueza

harmônica ao som.

(c) O cromophon continua a varredura na mesma linha, e desta vez captura os da-

dos x̄ ȳ z̄. Esses valores servirão para calcular o fator de ganho (volume relativo

às outras duas ondas parciais, medido coincidentemente por uma escala que vai

de 0 a 1) de cada uma das três ondas. Assim, a onda que anteriormente re-

cebera X como valor de incremento de frequência (altura), recebe também um

valor x̄ como incremento ao seu volume, e assim sucessivamente com as duas

ondas restantes. Essa etapa dirá qual frequência se sobressairá, dando o tom

característico pertinente à sua relação com a cor de origem.

(d) O número de ocorrências correspondente àquela cor X Y Z é obtido da lista ge-

rada anteriormente. Esse valor é atribuído à duração do som composto, em

milissegundos. Ou seja, quanto mais significativa e predominante na imagem é

a cor, maior será a duração do som correspondente.

(e) Um arquivo de extensão .wav é gravado no disco com a reprodução do som sin-

tetizado. O arquivo é nomeado de acordo com a nomenclatura RGB hexadecimal

correspondente, encontrada na lista de nomes anteriormente gerada.

(f) Os passos 8b, 8c, 8d e 8e são repetidos para cada uma das linhas restantes do

arquivo de dados numéricos, o que corresponderá a um total de 64 arquivos de

som gerados, cada um correspondendo a uma das 64 cores mais significativas

da imagem sonificada.

9. Os 64 arquivos de som são movidos para uma subpasta criada especialmente para

armazenar os resultados da sonificação.
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10. É criado um documento de hipertexto (visível em um navegador de internet), com

a correspondência entre os nomes dos arquivos de som, as cores que representam, e

trazendo embutidas amostras de cada um dos sons.

11. O cromophon apaga arquivos temporários gerados pelo processo de sonificação.

Deste modo, pude produzir um algoritmo de sonificação condizente com os requisitos de

Hermann (funcionou de maneira igual com outras imagens além da escolhida para esse

trabalho), e que gera material pré-compositivo com boas possibilidades de manipulação

musical.

4.5 O processo de organização dos sons

Pois bem; após utilizar o cromophon para obter material sonoro a partir da imagem da

pintura de Macke, eu tinha duas fontes de material em mãos: esse mesmo resultado do

cromophon, e o som resultante daquela primeira experiência com o ARSS. Busquei, então,

traçar estratégias para organizar esses sons de forma coerente.

4.5.1 Algoritmo para geração de continuidade

A minha primeira preocupação foi com o destino daqueles 64 arquivos com amostras curtas

de som que a sonificação gerou. Eram sons com durações variando entre poucas dezenas

de milissegundos, até aproximadamente cinco segundos. O material de alturas e de qua-

lidade harmônica era suficiente para conseguir uma boa variedade. Um primeiro instinto

seria experimentar com diferentes colagens dos sons, talvez manipulá-los, filtrar, distorcer

etc. No entanto, eu estava preocupado com a possibilidade de cometer alguma perversão

contra um processo que me custou uma boa quantidade de pesquisa, tentativa e erro. Logo,

decidi que faria mais uma incursão pelos mecanismos de controle através de parâmetros

“sonificáveis”.
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A solução que encontrei foi programar um algoritmo utilizando ChucK, para que pudesse

haver uma concatenação dos arquivos sonoros com alguma lógica de controle. Assim,

procedi da seguinte forma:

• Programei o ChucK para sortear 232 (o número médio em X Y Z para a imagem aqui

estudada) números, entre 1 e 116800 (número total de pixels da imagem convertida

pelo cromophon, e também a soma das durações de todos os 64 arquivos de som).

• Os sons correspondentes às cores mais representativas na imagem, tinham chances

de sorteio diretamente proporcionais à sua duração (que por sua vez refletia tal re-

presentatividade).

• Também era sorteado um número real entre -1 e 1, que controlaria a espacialização

(pan) de cada som. A aleatoriedade se deveu mais a uma escolha pessoal, ainda lem-

brando dos múltiplos caminhos de leitura de imagem, conforme exposto no memorial

de Da cor e seus territórios.

• Os sons sorteados foram reproduzidos, em sequência, e gravados em um arquivo

englobando toda a série.

• Adicionalmente, decidi inserir, em quatro pontos do sorteio, silêncios com duração de

12 segundos. Essa decisão, bem como a escolha da duração das pausas, nada teve a

ver com parâmetros da sonificação, tendo sido feitas por iniciativa pessoal, a fim de

melhorar o posterior processo compositivo.

O algoritmo aqui apresentado possibilitou a criação de uma continuidade, um encadea-

mento de eventos, controlado através de parâmetros subjetivos, mas mesmo assim me vi

obrigado a interferir neste controle em prol de um processo composicional mais satisfató-

rio. A essa altura, já se pode perceber o quanto é difícil levar essa relação objetiva além da

etapa de obtenção de material pré-compositivo. Não obstante, o resultado da sonificação

já havia ganhado forma, oferecia melhores possibilidades para uma manipulação musical

mais elaborada.
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4.5.2 Procedimentos compositivos finais

Os procedimentos descritos a partir deste momento não têm mais relação alguma com pa-

râmetros objetivos ou sonificação. A montagem e manipulação final dos sons foi feita de

acordo com um pensamento composicional mais dirigido, levando em consideração ques-

tões de estilo, especificidades idiomáticas da música eletroacústica, entre tantos outros

fatores que podem interferir no trabalho do compositor.

Como resultado das atividades de sonificação, o que eu tinha em mãos consistia de seis

minutos de ruídos modulantes produzidos pelo ARSS; e mais seis minutos de um encade-

amento que ganhou ares de melodia: os sons consecutivos seguiam quase como em um

cantabile. Não tardou para que surgisse a ideia de fazer uma analogia com a ária.

O procedimento de arranjo dos sons em Uma Ária para Macke não teve, de fato, grandes

mistérios. A primeira atitude que tomei foi a de pôr meus dois materiais de áudio em

sobreposição, regulando os volumes para que se sugerisse uma textura homofônica: “uma

voz cantante” destacada, acompanhada por um ruído contínuo que migra lentamente entre

os canais estéreo (e para tanto, procurei regular a espacialização do ruído do ARSS, para

que a transição entre os canais acontecesse de maneira suave).

A “melodia” está dividida em quatro seções, separadas por pausas de 12 segundos cada.

Decidi por manipular a segunda e a quarta seções. Na segunda seção, optei por aplicar um

ring modulator, efeito esse que tem como parâmetro de controle um número inteiro; o som

resultante é uma mistura do original com a soma e a diferença entre a sua frequência e a

do efeito modulador. O ring modulator foi regulado, neste caso, para 232 Hertz (a única

incursão dos dados do cromophon por essa etapa do processo, sendo esse número a média

dos dados X Y Z). Já a quarta seção, por ser a final, foi transposta a uma oitava acima,

buscando um efeito entre o clímax e o desespero esganiçado.

Uma vez estabelecido o papel da “melodia” e do seu “acompanhamento”, era chegada a

hora de inserir alguns episódios diferenciados para agregar mais significados à peça. Assim,

na primeira pausa da melodia, aos 2´13´´, acontece o primeiro destes eventos: o que surge
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é a própria melodia, inteira, e comprimida à duração de 12 segundos, quase irreconhecível,

a não ser pela ordem em que efeitos como o ring modulator e a transposição por oitava

também ali aparecem.

Ao longo da segunda seção, os instantâneos da melodia tornam-se mais radicais; a 2´20´´ a

melodia aparece novamente no plano de fundo, mas desta vez comprimida a dois segundos

de duração e transposta a uma oitava acima. Vinte segundos depois, a mesma melodia res-

surge, porém comprimida a três segundos, e em uma frequência grave, profunda, pulsante.

A 3´15´´ o mesmo efeito grave se manifesta, e a 3´30´´ é a vez do evento brevíssimo e

agudo se repetir.

A pausa entre a segunda e terceira seções traz novamente o fragmento que povoou a

primeira pausa, mas desta vez ele está alterado, desfigurado por um processador granular.

A terceira seção chega, e com ela vem mais um instantâneo, desta vez um tanto ampliado: a

“melodia” se desenrola em contraponto consigo mesma, estando a sua “segunda instância”

acelerada e comprimida para durar 72 segundos. Essa “voz secundária” assume protago-

nismo no hiato entre a terceira e quarta seções; vai esmaecendo e abrindo caminho para

o solo final, a entrada berrante da melodia transposta à oitava. Esse cantabile segue até

os 6´06´´, quando retornam o instantâneo granularizado, e o evento pesado e grave, para

pontuar o final da peça.



Conclusão

A realização deste trabalho suscitou diversos questionamentos de difícil avaliação; trabalhar

com uma relação cujas fronteiras estão além da metáfora, são visíveis, orgânicas, acarreta

riscos à consistência e coerência teórica do processo. Por isso, o que segue a partir de agora,

é um levantamento de tópicos-limite, a avaliação final da fronteira entre a relação objetiva

e as analogias, quando engenhos da imaginação e da deliberação subjetiva.

Primeiramente, considero importante destacar que não pude encontrar nenhuma pro-

posta plausível de relação objetiva, do ponto de vista científico. Tanto no trabalho de An-

tunes quanto na atividade da sonificação, a depender do rigor e profundidade da análise,

acabaremos em algum momento encontrando evidências de mera associação entre nomen-

claturas (como em Antunes, que admite uma ampliação do conceito de nota para que possa

caber aí a relação com frequências não-pertinentes ao fenômeno sonoro), ou então da obri-

gatoriedade de abstração sujeita à subjetividade e ao engenho da imaginação (ao ouvirmos

o resultado de uma sonificação, a não ser que estejamos familiarizados com as camadas

de abstração presentes e com a origem dos dados de controle, não é possível traçar uma

relação direta entre dados de entrada e saída de maneira imediata).

De fato, a presença obrigatória da abstração faz com que arbitremos o tempo todo sobre os

processos que nos levam ao resultado da correspondência (em última análise, mesmo na

sonificação de dados numéricos simples, o criador do sistema tem de decidir por conta pró-

pria, no mínimo a rota de associação, quais parâmetros serão controlados por tais números

etc.). Assim, (estritamente) dentro do universo de referências que delimitei para esse tra-

balho, e ciente dos limites do meu conhecimento, neste momento refuto a plausibilidade

109



110

da ligação direta entre os fenômenos sonoro e luminoso.

Ainda assim, dentro do que resta de objetividade às abordagens aqui estudadas, ainda

temos objeto para discussão quanto ao papel das mesmas como mecanismo de controle e

subsídio para o processo composicional. Neste caso, a discussão é tanto mais ampla, uma

vez que, independente de critérios científicos, pude produzir duas obras musicais a partir

de tais abordagens; e de acordo com as análises apresentadas até aqui, é lícito dizer que

cumpriram seu papel no processo de criação.

Todavia, é importante destacar aquilo que para mim é o ponto-chave da avaliação do papel

destas associações, no processo composicional: a delimitação do alcance, especificação da

função a ser cumprida pela relação cor/som dentro da composição. A princípio, me parece

equivocado medir o êxito da cromofonia ou da sonificação partindo do pressuposto que es-

ses esquemas têm de cobrir todo o processo. Tomemos por exemplo o problema que expus

ao descrever o processo composicional de Da cor e seus territórios: Antunes é detalhista ao

descrever a sua associação nota/cor; no entanto, deixa em aberto questões como organiza-

ção formal e definição das durações. Assim, me vi obrigado a arbitrar sobre esses aspectos,

tomar as decisões sem nenhuma relação direta com a abordagem cromofônica.

Outra questão fundamental é a discussão da natureza temporal: o som, a música, se cons-

troem fundados no tempo, na percepção de continuidade (ou falta de). A imagem estática,

ao contrário, se apresenta no instantâneo, em um tempo de resolução muito mais baixo;

é percebida por um meio (a visão) onde a passagem de tempo é mera abstração. Não me

ocorre sequer um vislumbre de operação matemática ou lógica que possa relacionar os dois

fenômenos quanto à sua interação com o tempo.

O ponto nevrálgico da questão está em saber até onde o controle absoluto de um método

preestabelecido é um mérito dentro do processo composicional. Tanto Antunes quanto

o cromophon cumpriram um papel que considerei formidável no que toca à produção de

material pré-compositivo; se não cumprem com requisitos científicos de plausibilidade, no

mínimo cumprem com seus próprios princípios e metas. Em nenhum momento Antunes su-
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gere que seu trabalho seja um mecanismo regulador do processo composicional; a associa-

ção cromofônica constitui-se, antes disso, em um meio auxiliar, um conjunto de parâmetros

de controle para geração de material explorável, e no mínimo como fonte de inspiração.

Esse conceito se faz valer também para a sonificação; são processos que tocam à conversão

de dados, e dados não fazem música sem a presença do compositor (no mínimo, para tocar

um botão e disparar os eventos pré-programados – por um ser humano).

Ao compositor, é facultado utilizar-se das relações e analogias que bem sejam conveni-

entes. Ao cientista, é natural e lícito contestar um processo de analogia por multiplicação

de frequências, para gerar uma nota hipotética na frequência da cor x . Ao compositor, por

outro lado, essa relação pode muito bem ser fonte de material, alimento para suas ideias,

auxiliar no controle de suas atitudes composicionais.

Assim, me sinto autorizado a assumir que o resultado das explorações realizadas neste

trabalho foi, sim, positivo; conquanto tenha sido necessário algum rigor e juízo para criticar

as relações estudadas, do ponto de vista composicional posso afirmar que, guardando os

devidos limites de aplicação, as abordagens estudadas têm, sim, potencial para colaborar

decisivamente com o processo composicional (mesmo que seja em etapas que precedam

o processo de estruturação musical do conteúdo). Nem a correspondência cromofônica,

tampouco a sonificação, fazem música por si, apenas (e nem foram talhadas para isso).

Ainda assim, o compositor tem à sua mão ferramentas auxiliares de grande interesse ao seu

trabalho.
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Anexo 1

CD com gravação da peça Uma Ária para Macke.

116


