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RESUMO
Este trabalho tem como finalidade investigar estratégias que envolvem a
utilização de material falado para elaborações composicionais, revisando a literatura
analítica e musical existente sobre o assunto, circundando o universo das técnicas
de gravação e da manipulação sonora da fala, e ainda, tomando como ponto de
partida uma imersão nas sonoridades complexas da tradicional Feira de São
Joaquim (Salvador, Bahia), especialmente a riqueza musical de seus falares, busca
produzir uma obra e memorial analítico-descritivo que sintetizem o percurso
delineado pela investigação.

Palavras-chave: Composição; Fala e Música.
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ABSTRACT
This study, by revising the existing analytical and musical literature on the
subject, aims to investigate strategies involving the use of speech as material for
compositional purposes. It encompasses the universe of sound and oral recording
and manipulation techniques, taking as a starting point the musical richness of the
traditional Feira de São Joaquim (Salvador, Bahia) from the perspective of its speech
styles and complex sonorities, thus producing a work and an analytical-descriptive
memorial which summarizes the steps taken by the investigation.

Keywords: Composition; Speech and Music.
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INTRODUÇÃO

Figura 1: Foto da Feira de São Joaquim1.

Fala e música. Feira e Salvador. Uma feira em Salvador, seus falares musicais
– e a composição musical como elemento unificador de mundos ao mesmo tempo
distantes e próximos, concêntricos.
Um tema cujo enfoque tenciona ser investigativo, com consequente criação
artística, e que alia dois mundos natural e individualmente tão intrincados como o
são a música e a fala, constitui o objeto desta proposta que é, por si só, duplo
desafio. Isto porque, além da razão acima elencada, o novo enredamento originado
da interseção denominada musicafalada ou falamusicada torna-se uma entidade que
exige dedicada atenção de quem se propõe a desvendá-la.
1

Fonte: Fundação Gregório de Mattos/Arquivo Histórico Municipal de Salvador.
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Pretende-se contribuir para o desenvolvimento dessa área sempre – e cada
vez mais – fecunda, traçando-se um caminho que estabeleça e conecte as
distinções e similaridades da fala e da música nos macroconceitos de, e.g.,
linguagem e gestos; que delimite possíveis atitudes composicionais dirigidas a
objetos textuais; e que, mediante amostragem de certas particularidades do falar do
soteropolitano e de sua interação com técnicas de audiodigital, amplie as
perspectivas de estudo e aplicações dessa interação.
Tendo em vista o objetivo fixado, o presente trabalho divide-se em duas
grandes seções. Na primeira, são expostos, de forma analítica e sintética, as
concepções, os pensamentos e estudos de compositores e pesquisadores da
música e da linguagem acerca da relação entre ambas, inclusos, e.g., conceitos
como o de gesto. Ao mesmo tempo, é feita uma revisão sobre a maneira como
compositores têm lidado com textos, ou seja, com aquele material escrito que vai ser
falado (ou cantado) em suas músicas, além de serem abordadas as técnicas
resultantes que serão utilizadas para tal finalidade. Na segunda seção, apresenta-se
o memorial da composição eletroacústica etnex o falatório, que tem como
perspectiva o falar do Soteropolitano (ou daquele que vive nessa cidade) em um
recorte espacial característico da Feira de São Joaquim, e através do qual se
pretende demonstrar o desenvolvimento das distintas fases composicionais de
escolha do material, dos processos e das delimitações formais.
Finalmente, desemboca-se na composição-resultado decorrente da experiência
investigativa: uma simbiose entre um falatório naturalmente concertante dos
feirantes de Salvador e uma percepção composicional.
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1

CONTEXTUALIZAÇÃO
1.1

Sobre músicas e linguagens

A relação música e linguagem tem sido objeto de estudo da teoria musical
desde os seus primórdios, até mesmo pelo fato de ambas, estando elas associadas
ou não, fazerem parte da história da humanidade. Uma literatura tão extensa e
multíplice que reflete a abrangência dessa relação foi construída ao longo do tempo,
podendo-se constatar a contribuição de inúmeros autores-pensadores de vários
campos do conhecimento, inclusive daqueles diretamente ligados à música e à
linguagem.
Delimitações contextuais específicas de música e linguagem se fazem
necessárias quando se quer alcançar resultados teóricos ou práticos (aqui,
artísticos) mais produtivos – por exemplo, no caso de uma associação menos
abrangente, tal como entre composição (música) e fala (linguagem) –, porém uma
visão mais ampla sobre esse binômio parece ser um ponto de partida efetivo na
construção de um caminho entre o macrouniverso da 'música e linguagem' e o não
menos complexo e pleno de possibilidades da 'composição e fala'.
Assim sendo, torna-se pertinente um escaneamento do quadro de 11 (onze)
proposições exposto por Kofi Agawu, em The Challenge of Semiotics (1999), acerca
da “metáfora da música-como-linguagem”, como segue:
1. Música, como a linguagem – e, possivelmente, a religião –, é uma
característica específica da espécie humana;
2. Ao contrário da linguagem, que funciona tanto como um meio de
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comunicação ("linguagem comum") quanto como um veículo para a
expressão artística ("linguagem poética"), a linguagem musical existe
principalmente no sentido "poético", embora possa funcionar para fins
comunicativos;
3. Ao contrário da linguagem, a música só existe na performance (real,
idealizada, imaginada, lembrada);
4. Como a linguagem, a música é organizada em textos temporalmente
delimitados ou “fechados”;
5. Um texto musical, como um texto verbal, é organizado em unidades ou
segmentos discretos. Música é, portanto, segmentável;
6. Embora segmentável, o texto musical é mais contínuo na sua realidade
sonora ou “desdobramento em tempo real” do que um texto verbal. Textos
verbais dependem mais de repouso virtual ou físico do que os textos
musicais;
7. Um segmento musical (frase, período, sentença, parágrafo, seção,
movimento) existe em dois planos interdependentes: o plano da sucessão
(melodia) e o plano da simultaneidade (harmonia). A linguagem carece de
simultaneidade;
8. Unidades da linguagem têm significados léxicos mais ou menos fixos,
enquanto unidades da música, não;
9. Significados

(ou

referências)

musicais

e

linguísticos

podem

ser

extrínsecos e intrínsecos. Mas em música, significados intrínsecos
predominam sobre significados extrínsecos, enquanto na linguagem
ocorre o contrário;
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10. Enquanto a essência da música é 'soar', 'soar' forma apenas uma parte
especial do uso da linguagem;
11. Enquanto a linguagem interpreta a si mesma, a música não pode
interpretar-se. A linguagem é o sistema interpretativo da música 2.
No quadro exposto, Agawu apresenta fatores determinantes que levam à
demonstração de similaridades e contrastes entre ambas – música e linguagem –,
fatores esses que podem ser agrupados em três perspectivas: a do ato, seja ele
musical ou linguístico; a da forma ou modo pelo qual esse ato é organizado ou
construído; e, finalmente, a do significado desses atos e formas de organização.
Analisando-se a primeira perspectiva, na qual é retratado o ato musical ou
linguístico em si mesmo, fica determinada a distinção entre música e linguagem no
que diz respeito às suas capacidades comunicativas discursivas, às diferenças nos
níveis de suas competências e performances, e à condição sine qua non de
existência da música em um contexto performático, sendo que todas essas
distinções podem ser notadas nas proposições 1, 2, 3 e 10. Embora pontue
exceções da existência de músicas como meios comunicativos (talking drums, e.g.),
2

1. Music, like language and possibly religion, is a species-specific trait of man; 2. Unlike language,
which functions both as a medium for communication ('ordinary language') and as a vehicle for
artistic expression ('poetic language'), musical language exists primarily in the 'poetic' sense,
although it can function for communicative purposes; 3. Unlike language, music exists only in
performance (actual, idealized, imagined, remembered); 4. Like language, music is organized into
temporally bounded or 'closed' texts; 5. A musical text, like a verbal text, is organized into discrete
units or segments. Music is therefore segmentable. 6. Although segmentable, th emusical text is
more continuous in its sonic reality or 'real-time unfolding' than a verbal text. Verbal texts rely more
on virtual or physical rests than do musical texts; 7. A musical segment (phrase, period, sentence,
paragraph, section, movement) exists in two interdependent planes, the planes of succession
('melody') and the plane of simultaneity ('harmony'). Language lacks the place of simultaneity; 8.
Units of language have more or less fixed lexical meaning, while units of music do not; 9. Musical
and linguistic meaning (or reference) may be extrinsic or intrinsic. But in music intrinsic meaning
predominates over extrinsic meaning, whereas in language it is the other way round; 10. While th
eessence of music is play, play performs only a special part of language use; 11. Whereas
language interprets itself, music cannot interpret itself. Language is the interpreting system of
music.
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e lembre que analistas musicais fogem à regra da música ligada sempre ou
obrigatoriamente a contextos performáticos, Agawu afirma a amplitude da linguagem
como meio comunicativo e artístico, diferentemente da linguagem musical que se
limitaria, por princípio, ao sentido 'poético'.
Em uma segunda perspectiva, a do modo pelo qual a linguagem e/ou a música
são expressas ou organizadas, surgem a temporalidade, a segmentabilidade, a
continuidade e a simultaneidade como fatores comparativos. Algumas semelhanças
são

encontradas

nos

campos

da

temporalidade

(o

fato

de

possuírem,

ontologicamente, começo, meio e fim) e na segmentabilidade (física e cultural) –
proposições 4 e 5 –, enquanto nos quesitos continuidade e simultaneidade –
proposições 6 e 7 – divergências tornam-se aparentes: em música, pontuações que
modificam as percepções de continuidade (cadências, e.g.) não são tão
autoevidentes

quanto

na

linguagem,

assim

como

fenômenos

harmônicos

simultâneos – contrapontísticos ou polifônicos, e.g. – não encontram equivalência
na linguagem.
Na terceira e última perspectiva, a que diz respeito ao sentido dos atos
musicais ou linguísticos e à sua forma de organização – proposições 8, 9 e 11 –, os
fatores comparativos são direcionados ao significado desses atos, desde sua
essência (unidades) até às suas interpretações. Mesmo sendo patente a existência
de semelhanças morfológicas ou expressivas entre os dois sistemas, é inegável o
enorme lapso diferencial concernente ao significado léxico entre linguagem e música
que faz com que, inclusive, essa última assuma o caráter de intraduzibilidade –
unidades musicais não possuem, como na linguagem, significado pré-estabelecido,
e isso estende-se, como sugere Gayle Henrotte em Music as Language (apud
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Agawu 1999, 144), a estilos musicais: “estilos musicais não são traduzíveis, mas os
impulsos que produzem música são”3.
No que diz respeito a esse significado, que aparentemente pode se dar de
forma intrínseca ou extrínseca, é ressaltada a questão que faz com que, em última
análise, essa dicotomia extrínseco-intrínseco não exista: se referências extrínsecas
só são possíveis como “resultado da intervenção de camadas de significação
convencional” (1999, 144), significados intrínsecos também são mediados por
fatores externos. A resolução de um acorde de dominante com sétima, por exemplo,
está intimamente ligada a certas práticas convencionais. E culturais. Nesses
aspectos de significação, música e linguagem se assemelham. Ainda nessa seção,
Agawu conclui, ao negar um componente semântico essencial em música; ao
afirmar sua autonomia/intraduzibilidade – 'música não significa nada mais do que
música' –, e ao considerar não ser possível 'proposicionalizar' em música, que ela
não pode se autointerpretar: 'a linguagem é o sistema interpretativo da música' (Cf.
Agawu, Benveniste e Henrotte, 1999).
Se as exceções naturais de cada proposição levantadas pelo próprio Agawu
forem deixadas de lado – como por exemplo a 'continuidade' em teoria do ritmo
(Hasty, 1997), problema musical da maior importância –, um quadro comparativo de
semelhanças e dessemelhanças entre música e linguagem pode ser apresentado
como segue (em parênteses, indicações de predominância, de uma ou outra área):

3

Musical styles are not translatable, but the impulses that produce music are.
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Semelhanças

Diferenças

Temporalidade

Competência (L) e performance (M)

Segmentabilidade

Capacidade comunicativa (L)
Existência subjugada à performance (M)
Continuidade (L)
Simultaneidade (M)
Significado léxico (L)
Significados intrínseco (M) e extrínseco (L)
Significado ontológico: o “soar” (M)
Autointerpretação (L)

Tabela 1: Quadro comparativo – música (M) e linguagem (L).

Uma discussão como aquela proposta por Agawu, apesar de generalizada (por
escolha e intenções do próprio autor) e de carregar consigo o intuito de
desconstrução da música como linguagem,
(...) embora a música possa ser apresentada a fim de exibir
características descritas como linguísticas (características de
sintaxe, semântica e semiótica), definitivamente não é (uma)
linguagem, já que nenhum ato linguístico pode ser substituído
por um ato musical. A música tampouco é um sistema de
comunicação no sentido comum, apesar de poder ser usada
para comunicar”4 (1999, 146).
favorece um estreitamento a áreas específicas da música e da linguagem, bem
como um confronto entre as mesmas. Mas de que maneira essas proposições
dialogam com a composição musical e a fala, campos específicos da criação
musical e da linguagem oral, respectivamente? E, principalmente, como elas
constroem e/ou apoiam e/ou destroem (ou desconstroem) uma composição falada,
ou obra musical composta de material falado? Decerto que, por fazerem parte de um
4

(...) while music can be shown to exhibit features describable as linguistic (features of syntax,
semantics, and semiotics), it is finally not language, since no linguistic act can substitute for the
musical act. Nor is music a system of communication in the ordinary sense, although it can be
used to communicate.
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quadro maior, todos os fatores comparativos citados anteriormente existem e
coexistem em diferentes níveis ou momentos (qualitativa ou quantitativamente)
desse tipo característico de composição, ora de maneira objetiva, ora subjetiva.
Antes de uma elaboração dos problemas supracitados, valeria a pena adicionar
às proposições de Agawu as assertivas de Daniel Albright que, ele também, se
empenha em classificar e avaliar as relações possíveis entre música e linguagem,
em Stances towards Music as a Language (2006), elencando fatores que poderiam
caracterizar a música como uma linguagem e a música como uma 'não-linguagem'.
Do mesmo modo que Agawu, distanciamentos e correspondências entre ambas,
música e linguagem, são traçados, ao se identificar propriedades formais que as
alinham:
(…) existe uma hipótese digna de ser considerada no que diz
respeito à tese de que a música pode agir como uma
linguagem completa, uma vez que cada propriedade formal da
fala – formal no sentido de não-denotativa – pode, acredito eu,
ser entendida como uma propriedade formal da música 5
(Albright 2006, 13).
Tais propriedades formais da linguagem se dividiriam entre unidades i)
pequenas, como a construção de inflexões e fonemas; ii) médias, como a sintaxe; e
iii) grandes, como as estruturas de persuasão racional (retórica) e as estruturas de
sedução (narrativa e drama).
Albright exemplifica essas estruturas de persuasão racional com o tratado de
1739 (Der vollkommene Capellmeister), de Johann Mattheson, no qual o
autor/compositor transpõe a uma linguagem de sons a retórica clássica – organizada
5

(...) there is a respectable case to be made for the thesis that music can operate as a complete
language, since every formal property of speech – formal in the sense of non-denotative – can, I
believe, be understood as a formal property of music.
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em inventio, dispositio, decoratio e pronuntiatio –, e divide o dispositivo, por sua vez,
a partir de um modelo forense (formal) de uma retórica musical: exordium, narratio,
divisio, confirmatio, confutatio e peroratio6. Concordando que, realmente, figuras de
linguagem de um discurso oral podem encontrar equivalências musicais – como na
anáfora, quando certa ênfase é dada a partir de uma ou mais repetições, e na elipse,
quando em uma frase omite-se o que se subentende –, Albright, por outro lado,
destaca que figuras básicas de um discurso falado, como metáforas e analogias,
não existem no mundo musical, ou existem apenas tangencialmente.
Além disso, um dispositivo central da oratória é a contradição:
não só eu estou certo, como você está errado. Mas a música,
embora possa ter muitas partes de discurso, parece carecer de
um 'não' – privativo, inteligível: um evento musical não pode
ser facilmente anulado, ou viciado, ou exonerado por outro
evento musical. Então, avaliar música como um discurso
sensato torna-se uma questão frustrante. A composição
musical pode ter muitos aspectos discursivos, pode até, como
o Quarteto No. 2 de Charles Ives, representar um bando de
caras gritando uns para os outros sobre temas relativos à
Guerra Civil Americana, mas, no final, parece ser capaz de ir
apenas até o momento de mapear a si mesma de acordo com
a forma oratória7 (2006, 14).
Se, no campo da retórica, Albright vê mais distanciamentos do que
semelhanças entre música e linguagem, percebendo que a música é mais retórica
quando quebra as regras da própria retórica (p.16) , no que se refere à narração, ele
corrobora os pensamentos de Carolyn Abbate – “(…) Eu interpretarei música como
6

7

Os quatro primeiros poderiam ser livremente traduzidos como; 'descoberta', 'disposição',
'decoração' e 'proclamação'. Os quatro seguintes; 'introdução', 'narrativa', 'divisão', 'confirmação',
'refutação' e 'conclusão'.
Furthermore, a central oratorical device is contradiction: not only I am right, but you are wrong. But
music, while it may have many parts of speech, seems to lack a privative, an intelligible ‘not’: a
musical event cannot easily be annulled, or vitiated, or dismissed by another musical event. So to
evaluate music as a reasonable discourse becomes a frustrating matter. A musical composition
may have many discursive aspects, may even, like Charles Ives’s Second Quartet, represent a
bunch of guys screaming at each other about topics concerning the American Civil War, but finally
seems able to go only so far in mapping itself according to oratorical form.
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narrativa apenas raramente. Não é narrativa, mas possui momentos de narração,
momentos que podem ser identificados pelos seus efeitos bizarros e perturbadores” 8
(apud Albright 2006, 16) – e de Jean-Jaques Nattiez,
A música não tem passado (...). Ela pode evocar o passado por
meio de citações ou empréstimos estilísticos, mas não pode
narrar, não pode falar o que aconteceu no passado do tempo
(...). A narrativa literária é uma invenção, uma mentira. A
música não pode mentir9 (apud Albright 2006, 16)
concluindo que a narrativa musical é uma confabulação do ouvinte ou do compositor,
ele também um ouvinte.
Independentemente do nível narrativo e/ou retórico que uma passagem
musical possa ter (e daí ela ser comparada à linguagem), nota-se além disso um
outro nível, talvez mais perceptível por ser elemento constitutivo do próprio
movimento musical: o nível da inflexão, que pode se desdobrar até mesmo em gesto
– conceito tão atual em música, apesar de nada novo. Falas que não podem ser
entendidas (por quaisquer motivos) e músicas que podem ser consideradas
ininteligíveis (idem) guardam em comum essa característica da inflexão.
As classificações e avaliações de Albright levam-no a acreditar que a
linguagem entende tudo como linguagem (mesmo a música), e, um pouco na
mesma direção da última proposição de Agawu, fazem-no suspeitar de que “(...) a
história da música tem sido fortemente moldada pela tendência consciente ou
inconsciente de compositores para 'literalizar' o vocabulário da análise musical” 10
(2006, 13). Ao afirmar que tanto a música como a fala (linguagem) são jogos com
8

9

10

(...) I will interpret music as narrating only rarely. It is not narrative, but it possesses moments of
narration, moments that can be identified by their bizarre and disruptive effect.
Music has no past tense (...). It can evoke the past by means of citations or stylistic borrowings,
but it cannot narrate, cannot speak what took place in time past (...). Literary narrative is an
invention, a lie. Music cannot lie.”
(...) the history of music has been strongly shaped by the conscious or subconscious tendency of
composers to literalize the vocabulary of music analysis.
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sons – mas que nenhuma das duas possui significados estritos (os significados
podem ‘deslizar’ em torno de ambas) –, Albright concorda com Wittgenstein, para
quem a linguagem (fala) é um caso especial da música:
Compreender uma frase é muito mais parecido com
compreender um tema em música do que se pode pensar. O
que quero dizer é que a compreensão de uma frase está mais
perto do que se pensa do que normalmente é chamado de
entendimento de um tema musical11 (apud Albright 2006, 18).
Se o linguista Daniel Albright apoia a ideia da linguagem (fala) como um caso
especial da música, o compositor Herbert Brün destaca que ‘não há nada como a
linguagem’, em seu my words and where i want them (afor. 80), ressaltando:
A ambiguidade da linguagem, principalmente quando falada,
frequentemente quando escrita, é uma consequência não
apenas de conteúdos cruzados, duplos sentidos, possibilidades
de trocadilhos, etc, mas também de seu carácter acústico,
mesmo musical, sempre audiogestual12 (Brün 1986).
As atitudes composicionais que podem emergir diante do confronto de
possibilidades provenientes das próprias características individuais da linguagem e
da música deixam o compositor com materiais processuais ainda mais abrangentes
do que quando, obviamente, são eles trabalhados em separado. Se, por exemplo, a
uma música pura, que ontologicamente significa ‘nada mais’ do que soa, é
adicionado significado léxico/sintático (ou vice-versa), pode haver uma expansão
aparente tanto no seu resultado quanto na construção processual desse resultado.
Para que um compositor trace um caminho pelo qual os fatores linguísticos e/ou
11

12

Understanding a sentence is much more akin to understanding a theme in music than one may
think. What I mean is that understanding a sentence lies nearer than one thinks to what is
ordinarily called understanding a musical theme
The ambiguity of language, mainly when spoken, often when written, is a consequence not only of
cross-contents, double-meanings, pun-possibilities, etc., but also of its acoustical, even musical,
always audio-gestic characters.”
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musicais – o ato em si, seu significado, e o modo pelo qual ele é construído ou
organizado (da música e da linguagem) – venham a ser integrados, faz-se
necessário escolher entre suas atribuições, competências e domínios, os quais
podem, inclusive, variar.
Nesse sentido, convém levar em consideração a proposta 'guarda-chuva' de
relações passíveis de ocorrer quando música e linguagem coexistem, proposta de
Brün (afor. 139), que as divide em quatro:
a) linguagem é modulada por música;
b) música emula comportamento linguístico;
c) sons da linguagem são usados como material musical;
d) música e linguagem movem-se em analogia mútua,
dependente de alguma estrutura13 (1986).
De que maneira essa 'linguagem' lato sensu descrita por Brün é capaz de
englobar, grosso modo, a linguagem falada ou escrita (que podem, ainda, ser
combinadas)? Ilustrações de cada uma das proposições de Brün auxiliam na
elucidação de seus propósitos e futuras correspondências com os pensamentos
anteriores.
Um exemplo significativo da linguagem sendo modulada por música pode ser
encontrado no texto poético de Manuel Bandeira, Debussy, no qual o autor deseja
transpor expressamente as variações de movimento e ondulação da peça La Jeune
Fille aux Cheveux de Lin à sua poesia, atribuindo-he inflexões musicais.
Para cá, para lá...
Para cá, para lá...
Um novelozinho de linha...
Para cá, para lá...
Para cá, para lá...
13

a) language is modulated by music; b) music emulates linguistic behavior; c) the sounds of
language are used as music material; d) music and language move in mutual analogy, dependent
on some structure.
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Oscila no ar pela mão de uma criança
(vem e vai...)
Que delicadamente e quase a adormecer o balança
– Psiu...
Para cá, para lá...
Para cá e...
– O novelozinho caiu. (Bandeira 1990, 168).
Para alcançar seu intento, Bandeira recorre principalmente ao elemento
rítmico, como analisa o compositor Fernando Cerqueira:
A estrutura se caracteriza pela flutuação rítmica gerada no
contraste entre o movimento pendular (cadeira de balanço)
repetido seis vezes do “para cá, para lá...”, em movimento
ternário, e o gradativo desenrolar da “linha” dos três versos (3º,
6º e 8º) mais longos, que alternam o movimento ternário com
outras divisões da acentuação (2006, 134).
Segundo Cerqueira, que faz o caminho inverso de Bandeira e traz a poesia desse
último 'de volta à música', em Desnovelo (1994), para soprano e grupo de câmara,
no caso da linguagem poética, é impossível dissociá-la da música, qualquer que
tenha sido o caminho de sua construção. Desse ponto de vista, a primeira
proposição de Brün não seria uma possibilidade, mas uma constante.
A musicalidade direta de um poema pode ser apenas residual
em outro, mas nunca de todo ausente. Quando parece não
existir, apenas espera ser buscada em ângulos novos: na
assimetria das quebras rítmicas, nos ruídos instrumentais e
vocais que descortinam um novo mundo sonoro, na
prosaicidade que dispensa a clássica nobreza dos metros e
tenta recuperar, pelo uso da palavra cotidiana, o ritmo
inadvertido da oralidade; em suma, em lugar da lira, a música
deve ser buscada na anti-lira (Cerqueira 2006, 136).
Antes mesmo de Desnovelo, Cerqueira já fazia experimentações com o material
composto a partir da análise do poema de Bandeira, e que serviria como base para
essa mesma composição. No Ex. 1, eis um excerto de Debussy, melopeia básica e
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duas expansões (1993), que demonstra como Cerqueira (2006, 148) trata o
“equilíbrio de todos esses elementos objetivos e subjetivos que formam a cadeia
rítmica e melódica do sentido poético”:

Exemplo 1: Debussy [melopeia básica e duas expansões], excerto (Cerqueira).

Já no anteriormente citado Quarteto de Cordas No. 2 (1911-13), de Ives, é
perceptível a segunda proposição de Brün sendo posta em prática pelo compositor,
e dessa vez a partir do uso da palavra cotidiana, ainda que ela esteja oculta.
Comportamentos típicos da linguagem oral são emulados pelas cordas através de
um conjunto de recursos aplicados pelo compositor, cuja intenção, para que dela
não haja dúvidas, está expressa abaixo do próprio título da obra: “Quarteto de
Cordas para 04 homens, que conversam, discutem, argúem (em re-'Política', brigam,
apertam as mãos, calam-se, e então escalam a montanha para ver o firmamento!” 14.
14

S.Q. for 4 men--who converse, discuss, argue (in re 'Politick', fight, shake hands[,] shut up--then

16
Os componentes de exaltação/exasperação, a variedade de ideias/opiniões, e de
contrastes/oposições são transpostos e visíveis na obra musical, principalmente nos
dois primeiros movimentos (I. Discussões e II. Argumentos – não por acaso, antes
do “Chamado das Montanhas”, o último movimento).
Como ilustração da possibilidade de sons da linguagem – que podem ou não
ter significado – serem utilizados como material musical, poder-se-ia citar, um bom
exemplo: a sonata de Kurt Schwitters, Ursonate (1922–32), composição na qual a
mutação fonética das palavras é aproveitada musicalmente.

Exemplo 2: Ursonate, excerto15 (Schwitters).

Decerto que, em todos os casos anteriores, e em determinada extensão, é
possível notar um 'movimento análogo mútuo' entre música e linguagem, como diria
Brün, mas uma composição de Jamary Oliveira, com texto poético de Antonio
Brasileiro, IRR-3 (1991), além de demonstrar tal movimento análogo, evidencia a
estrutura que as agrega. O compositor desenvolve um modo de atrelar a poesia
falada por um narrador a uma melodia cantada, sincronizando-as ritmicamente e
gerando, assim, uma simbiose entre texto e canto, linguagem e música (Ex. 3).

15

walk
up
the
mountain
side
to
view
<http://webtext.library.yale.edu/xml2html/music.ives-sinclair.nav.html>
http://www.ubu.com/historical/schwitters/ursonate.html

the

firmament!
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Exemplo 3: IRR-3, excerto (Oliveira).

Observando-se os casos acima, chega-se à constatação de que Brün chama a
atenção

primeiro

e

essencialmente

para

a

existência

de

03

situações,

aparentemente óbvias e sem maior importância quando se trata de uma relação
entre dois entes, mas muitíssimo relevantes, especialmente quando relacionadas ao
ato do compor e suas escolhas 16: ou existe uma predominância da linguagem sobre
a música (proposição b), ou vice-versa (a), ou, ainda, uma equanimidade
“dependente de alguma estrutura” (d), estrutura essa que pode ser processual ou
formal, para citar dois exemplos composicionais. Pode-se ponderar que a utilização
de características da linguagem, tais quais unidades de inflexões e fonemas (como
diria Albright) gerando material musical (c), e estando assim a serviço da área
musical – seja ela criativa ou interpretativa –, também determinaria que a linguagem
está a serviço da música.
O conjunto de casos que Brün dispõe ganha ainda mais variações pelo fato de
eles próprios não serem excludentes entre si. Dada uma situação em que um texto

16

Em um aforismo justamente anterior ao das “relações entre música e linguagem”, Brün incita – e
traça, consequentemente, relação: When is composition? (afor. 138).
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poético é construído sobre uma fundamentação explicitamente sonora, e na qual um
compositor

utiliza

um

comportamento

estritamente

linguístico

(e.g.,

um

comportamento léxico, como diria Agawu) presente nesse próprio texto poético, para
compor uma obra musical que dialoga direta ou indiretamente com o mesmo, qual
campo estaria sob o domínio do outro? Ou seria possível, nesse caso, constatar-se
um equilíbrio entre ambos os campos? Para um compositor, a emulação de
comportamentos linguísticos e a utilização de sons da linguagem como material
composicional são o principal “modo de compor” quando existe a intenção de
conectar os dois universos, ainda que o resultado venha a ser sutil, como na peça
de Ives.
Se os panoramas propostos por Agawu e Brün são postos lado a lado, na
tentativa de definir mecanismos de construção de uma relação entre música e
linguagem em um viés da composição musical, é possível constatar uma ampliação
da 'paleta de cores' composicional, ao se somar as características semelhantes, por
natureza, entre ambas – segmentabilidade e temporalidade –, àquelas que se
diferenciam e são, em níveis variáveis, soberanas essencialmente à linguagem:
continuidade, significado léxico, capacidade comunicativa, acesso, significado
extrínseco e até mesmo autointerpretação.
Tal paleta pode servir ao compositor no que concerne ao material, método ou
forma composicional, principalmente quando ele decide utilizar a linguagem a seu
favor de forma explícita e associadamente aos elementos musicais. Se, em
determinada situação composicional, uma peça musical não pode se autointerpretar
(e aqui não basta uma interpretação analítico-musical) por faltar à música essa
característica ontológica, e se a ela é adicionada um texto que não apenas existe no
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tempo, mas, sim, que a explica, o compositor passa a ter a seu favor uma gama
muito maior de recursos interpretativos que podem ser acessados até mesmo pelo
ouvinte – se essa for sua intenção: fazer com que a sua música seja 'compreendida'.
Tal reverberação de referências, aparentemente infinita, pode ser percebida
nas atitudes e resultados escolhidos por Cerqueira em relação ao poema de
Bandeira – sendo que, nesse caso, a referência dá-se de forma inversa, já que,
primeiramente, existe o poema, para somente depois surgir a música à qual o
poema, veladamente, se refere.
A mesma reverberação pode também ser percebida na maneira como Kenneth
Gaburo constrói músicas a partir de textos ou vice-versa, sendo o exemplo a seguir
(a peça LA, (1987)) uma demonstração desse circuito – focalizando ainda a natureza
do próprio compor, especialmente a relação com o “ouvir”. Tudo isso no âmbito de
uma única peça (Ex. 4).
Cerqueira enfatiza, portanto, essa policromia resultante da imanência de
universos interativos que, além da pluralidade de aspectos semânticos novos
trazidos por cada um deles, é capaz de proporcionar uma economia de meios,
“evitando que o artista, por condicionamento setorial, procure fora do campo das
artes, como se fossem novas, soluções já amadurecidas em setores artísticos
diferentes do seu” (Cerqueira 2007, 97). Não obstante, adverte:
Os paralelismos e correspondências interartísticas, como
qualquer material ou procedimento em arte, não são
automaticamente produtores de sentido. Não significam
anteriormente à obra, nem expressam em uma obra os
mesmos sentidos que em outra, podendo ser usados do
mesmo modo para negar o que antes afirmaram. Essas trocas
“caleidoscópicas” não devem, também, se restringir às
diletantes imitações parodísticas de uma arte por outra” (2007,
96).

20

Exemplo 4: LA, excerto (Gaburo).
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A interface música e linguagem, com seus paralelismos e correspondências, dá
origem a uma série de conceitos (e neles se apoia), dos quais um dos mais notáveis
é o de gesto. Ora, quando se tem como proposta a discussão acerca dessa relação
para a construção de um caminho que funda, composicional e especificamente, fala
e música, tal conceito torna-se muitíssimo apropriado, justamente por se tratar de
um fenômeno que transita, deliberadamente ou não, por ambas as esferas.
1.2

Sobre gestos e representações

A presente investigação coloca ab initio o desafio da interação entre linguagem
e música, e aponta diversas possíveis consequências teóricas ou práticas dessa
preocupação. Um desses caminhos, que pode ser traçado a partir da confluência
entre linguagem e música (ou fala e composição) é o que passa pelo conceito de
gesto, ou melhor, o esforço recente de mapear e desenvolver toda uma série de
noções que a idéia de gesto encompassa.
No campo da teoria da música, os estudos dedicados à noção de gesto vêm se
tornando mais e mais numerosos. Em Music and Gesture (2006), Gritten e King
registram a realização de uma conferência internacional sobre o tema, em agosto de
2003, na Inglaterra, reunindo 150 delegados de várias partes do mundo, 86 artigos,
6 conferências, 3 simpósios, concertos e mesas redondas. O livro que, segundo
eles, é uma consequência direta desse movimento que produziu a conferência, é
organizado em 12 capítulos, partindo de enfoques mais teóricos (gestos e semiótica,
a hipótese mimética) até os mais práticos possíveis (movimentos corporais de
clarinetistas, e gestos que apoiam performances ao piano).
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Em composição, a utilização da palavra gesto não é recente. Vale ressaltar a
obra Gestures for Eleven (1964) do próprio Herbert Brün, sobre a qual comenta: “(...)
inúmeros

eventos

breves

e

pequenos

gestos,

fragmentos

que

passam,

aparentemente sem consequência ou elaboração, começam a revelar, em audição
repetida, um evento contínuo e um gesto amplo” 17 (Brün 1998).
Nessa formulação, Brün explicita a articulação entre pequenos gestos e a
síntese em um grande gesto. E mais: fala da aparente desvinculação entre os
pequenos gestos, revelada como surpresa no decorrer da obra. O conceito de gesto
funciona aí como um organizador composicional, em vários níveis arquitetônicos,
como organizador dos sentidos produzidos e, inclusive, como mediador de
paradoxos.
Definições mais abrangentes do que vem a ser um gesto, tanto em música
como na linguagem, podem servir como ponto de partida para identificar vetores de
ideias e interrelacioná-los, visando a uma aplicação prática em composição musical.
Baseado em trabalhos anteriores de Zhao (2001) e McNeill (2000), Alexander
Jensenius et al., em Musical Gestures, Concepts and Methods in Research (2010),
define um quadro geral que considera 'gestos' a partir das perspectivas da:
comunicação, quando gestos trabalham como veículos de significado na interação
social (comum em linguística); do controle, quando gestos trabalham como
elementos de um sistema, a exemplo do que ocorre no controle de sistemas
computacionais; e da metáfora, quando gestos trabalham como conceitos que
projetam movimentos físicos, som, ou outro tipo de percepção a tópicos culturais.
17

(…) numerous brief events and small gestures, passing fragments apparently without
consequence or elaboration begin to reveal, upon repeated hearing, one continuous event and one
large gesture.
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Sobre duas dessas três perspectivas, as que lidam diretamente com linguagem e
música (comunicação e metáfora), cabe um olhar mais atento.
Do ponto de vista do gesto como comunicação, o embasamento vem da teoria
de gesto de David McNeill, “(...) construída a partir da ideia de que gestos coexistem
com a fala. Isto não quer dizer que eles têm que co-ocorrer, mas sim que os gestos
e a fala são co-expressivos, ou co-articulatórios” 18 (Jensenius et al. 2010, 15). Esse
último, por sua vez, apresenta o que chama de “continuum de Kendon”, com
fundamento na tipologia de gestos sugerida por Adam Kendon (1982). Tal tipologia
resume-se a gesticulação, emblemas, pantomima e linguagem de sinais. Dos quatro
continua apresentados por McNeill, o primeiro é justamente aquele que demonstra a
relação do gesto com a fala (relação que vai interessar, em um segundo momento,
como comparação ao gesto musical), e que, para ele, possui a dimensão mais
concreta:
Continuum I: relação com a fala
Gesticulação (presença obrigatória da fala) → Emblemas
(presença opcional da fala) → Pantomima (ausência obrigatória
da fala) → Linguagem de sinais (ditto)19 (2000, 2).
E a explicação desse continuum, em particular:
O gesto de dobrar para trás é significativo somente com a
combinação da expressão 'dobrar para trás'. O emblema 'OK'
pode ser feito com ou sem a fala. Pantomina, por definição,
não acompanha a fala (a ausência da fala é, portanto, trivial).
Com a linguagem de sinais, mesmo sendo possível produzir
sinais e falar ao mesmo tempo, ao se fazer isso há um efeito
perturbador sobre ambos, fala e gesto20 (2000, 2).
18

19

20

(...) built on the idea that gestures coexist with speech. This is not to say that they have to
co-occur, but rather that gestures and speech are co-expressive, or co-articulatory.
The most concrete dimension is defined by the relationship of the gesture to speech: Gesticulation
(obligatory presence of speech) → Emblems (optional presence of speech) → Pantomime
(obligatory absence of speech) → Sign Language (ditto).
The bends-it-back gesture is meaningful only with conjunction with the utterance of “bends it
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Na categoria do gesto como metáfora, encontra-se o conceito no qual se
enquadra a projeção do movimento físico e do som, tendo ambos papeis
preponderantes no que se entende por gesto musical. A respeito dessa conexão
entre movimento físico e 'forma' sonora – referindo-se à discussão proposta por
Wilson Coker sobre a associação de afeições e emoções com gestos –, Richard
Middleton completa: “[O modo] como sentimos e entendemos o som musical é
organizado através de formas processuais que parecem ser análogas a gestos
físicos21 (apud Jensenius et al. 2010, 17). Por sua vez, Gritten e King abrem seu
trabalho apresentando o pensamento de Robert Hatten, que vai um pouco mais
além: “Gestos musicais (...) são, portanto, gestalts emergentes que transmitem
movimento afetivo, emoção e intencionalidade ao fundir elementos, de outro modo
separados, em continuidades de forma e força” 22(2006, xxi). Percebe-se, através
dessa definição, como a noção de gestos mapeia justamente os inúmeros formatos
emergentes oriundos dos campos da linguagem e da música, ou mesmo da
percepção conjunta do entrelaçamento que elas produzem. Tal conceito de gesto
dialoga com a definição dada por Edson Zampronha, no que diz respeito à
composição musical: “movimento de materialidade sonora que gera uma
configuração

delimitada

reconhecível

pela

escuta

como

uma

unidade” 23

(Zampronha).
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22

23

back”. The OK emblem can be made with speech or not. Pantomime, by definition, does not
accompany speech (lack of speech is therefore trivial). With sign language, while it is possible to
produce signs and speak simultaneously, doing so has a disruptive effect on both speech and
gesture.
How we feel and how we understand musical sound is organised through processual shapes
which seems to be analogous to physical gestures.
Musical gestures (…) are thus emergent gestalts that convey affective motion, emotion and
intentionality by fusing otherwise separate elements into continuities of shape and force.”
(…) sound materiality movement that generates a delimited configuration recognizable by listening
as a unit.
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Quando se pensa em gestos musicais, uma gama de qualificações desses
movimentos pode surgir, já que esses podem ser gestos do tocar, gestos sonoros
(ou do som musical), gestos da própria notação musical, e assim por diante – apesar
da observação veemente de David Lidov sobre essa última qualificação:
Estou absolutamente convencido de que a notação musical
não pode especificar completamente representações do
gesto. (...) Eu não acho que a expressão gestual conta com
um sistema de classes de equivalência, como deve ser a
notação, e, além disso, as particularidades críticas do gesto
são muito sutis24 (2006, 25).
Wellington Gomes, compositor baiano que se utiliza explicitamente do conceito
de gesto e todas suas nuances de uma forma prática em sua obra, demonstra, ao
citar o exemplo do Grupo de Compositores da Bahia, que efeitos e feitos orquestrais
também podem e – por que não? – devem estar a serviço da composição musical, a
partir da “criação e transformação de técnicas relacionadas à função gestual-musical
dos agrupamentos orquestrais” (2002, 120), e afirma que certamente a criação e a
transformação orquestrais não podem ser desvinculadas de uma notação
contemporânea.
Gritten e King ampliam ainda mais essas qualificações citadas anteriormente, e
as consequentes distinções que estão aptas a ser articuladas e exploradas:
(...) gestos musicais podem ser considerados como
dinamicamente opostos a posturas estáticas, como os
movimentos do corpo que contêm e transmitem informações;
como movimentos excessivos, expressivos que contribuem
para o sentido básico de um ato. 'Gesto Musical' pode ser
usado para se referir aos movimentos que envolvem a
manipulação de um objeto (convencionalmente um
instrumento acústico); aos movimentos de mãos vazias (com
24

I am absolutely convinced that musical notation cannot fully specify representations of gesture.
(…) I do not think that gestural expression relies on a system of equivalence classes as notation
must, and, furthermore, the critical particularities of gesture are very subtle.
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ou sem fala); aos movimentos do corpo observáveis com
correlatos microfisiológicos; aos contornos dinâmicos em
percepção musical; e assim por diante25 (2006, xx).
Tanto Hatten como Schneider concordam que o gesto musical resulta da
combinação de modos imagísticos (simbólicos ou icônicos) e temporais: uma
percepção qualitativa imediata e uma percepção dinâmica de continuidade.
(…) gesto envolve a coordenação de sínteses intermodais,
com base na coerência funcional, de movimentos como
eventos, e seus significados emergentes. Estes eventos
gestuais são carregados afetivamente, e eles tipicamente
aparecem em resposta às exigências da intersubjetividade,
que começa desenvolvendo-se com as trocas interativas de
bebês e babás tentando se comunicar. Finalmente, a
interpretação de gestos protótipos, aqueles que ocorrem
dentro do limite de dois segundos do presente perceptível, é
reforçada pelo intercâmbio estreito entre modos perceptíveis
de gestalt imagéticos e temporais26 (Hatten 2006, 3). É
interessante como estes dois modos de percepção
correspondem às categorias do icônico e do indexical de
Charles Sanders Peirce27 (2006, 2).
Gestos musicais podem ser definidos como sequências de
sons ordenados por altura, bem como no que diz respeito ao
ritmo e à métrica; em muitos casos, tanto um contorno
melódico claro e uma estrutura de acento rítmico e melódico
podem ser detectados. Gestos, assim, ganham um 'desenho'
distinto, bem como uma articulação, como uma "frase" (que é
o que cria essa aparência de gestalt, bastante similar a
estruturas de frase encontradas na fala). Como formações
25

26

27

(... ) musical gestures can be considered as dynamic opposites of static postures; as body
movements that contain and convey information; as excessive, expressive movements that add to
the basic sense of an act. 'Musical gesture' can be used to refer to movements involving the
manipulation of an object (conventionally an acoustic instrument); to empty-handed movements
(with or without speech); to observable body movements with micro-physiological correlates; to
dynamic contours in music perception; and so on.
(...) gesture involves the coordination of intermodal syntheses, based upon the functional
coherence, of movements as events, and their emergent meanings. These gestural events are
affectively loaded, and they typically appear in response to the demands of intersubjectivity, which
begins developmentally with the interactive exchanges of infants and care-givers attempting to
communicate. Finally, the interpretation of prototypical gestures, those taking place within the
two-second boundary of the perceptual present, is enhanced by the close interchange between
imagistic and temporal gestalt perceptual modes.
Interestingly, these two modes of perception correspond to Charles Sanders Peirce's categories of
the iconic and the indexical.
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dinâmicas de música, deveriam ter também algum poder
expressivo. Gestos musicais podem ter significado indexical
ou simbólico28 (Schneider 2010, 95).
Todos os conceitos até aqui relacionados, com as feições e significados
inerentes aos domínios da música e da linguagem – além do conceito de gestos,
que por ambas trafega –, permitem uma conexão com questões significativas atuais
sobre a interação entre as mesmas, relativizando radicalismos que possam remeter
à disputa entre “aqueles que afirmam e aqueles que negam que a música signifique
algo além dela mesma”29 (Scruton 2009, 3), e entendendo estrutura e representação
como aspectos comuns no 'troca-troca' de funções levantadas por Brün.
Tanto quanto em gesto, o interesse pela noção de representação – ou da
relação entre música e representação – surge como uma decorrência das
características mencionadas sobre o entrelaçamento entre linguagem e música,
desconstruindo uma noção tradicional de que a música mais autêntica – a música
pura – seja desprovida de representações, isto é, totalmente constituida pelas
significações produzidas por suas relações internas, as “formas moventes” descritas
por Hanslick (1957).
Com isso, o caminho desta investigação registra um movimento recente de
elaboração e desenvolvimento de enfoques analíticos e teóricos em música,
voltados para essa dimensão de representação – pela via da semiótica, pelo estudo
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Musical gestures can be defined as sequences of tones ordered in pitch as well as in respect to
rhythm and meter; in many cases, both a clear melodic contour and a rhythmic and melodic accent
structure can be detected. Gestures thereby gain a distinct “shape” as well as an articulation as a
“phrase” (which is what makes the Gestal-like as well as similar to phrase structures found in
speech). As dynamic music formations, they should have some expressive power as well. Musical
gestures can have indexical or symbolic meaning.
Those who affirm, and those who deny, that music has a meaning other than itself.
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do papel das metáforas em música, pela tentativa de sistematizar estratégias
semânticas.
A categoria do 'extramusical' foi inventada no século XIX como
negativa da outra 'puramente musical'. Mas essa oposição
binária é apenas uma tática concebida para ser confundida
como verdade – como se tais categorias realmente existissem.
O que é, afinal, um objeto 'extramusical'? (…) A música
absoluta existiria sem postular o extramusical? (...) Qual é a
essência que tão poderosamente discrimina entre o que é e o
que não é música? Não há resposta, ou pelo menos quando
solicitados a revelar os critérios da pureza musical, a música
absoluta deliberadamente desenha um vazio. Seus sinais não
significam nada. Na verdade, ela espertamente defende esse
nada com a sua pureza... Assim, a música absoluta tem uma
identidade descentrada e fragmentada que só pode ser
elucidada como uma constelação de ideias discursivas30 (Chua
1999, 4).
Uma música feita a partir de discursos e falas, poderia ser também tão pura
quanto qualquer outra? As representações não constituiriam, portanto, um nível de
relação entre ouvinte e composição – seja ela 'pura', com texto, ou misturada?
Coloca-se, dessa forma, em questão os movimentos de teorização referentes a
linguagem e música, gesto e representação – por serem considerados importantes
para as reflexões contemporâneas sobre o compor, anunciando esses caminhos
como possíveis caminhos de engendramento de novas teorias composicionais.
A rigor, há traços desse processo em trabalhos recentes da área de
composição, e.g., Form and Method (2002), de Roger Reynolds:
30

The category of the 'extra-musical' was invented in the nineteeth century as the negative other of
the 'purely musical'. But this binary opposition is only a tactic designed to be mistaken as truth - as
if such categories actually existed. What, after all, is an 'extra-musical' object?... Would absolute
music exist without positing the extra-musical?... What is this essence that so powerfully
discriminates between what is and is not Music? There is no answer, or at least when asked to
disclose the criteria for musical purity, absolute music deliberately draws a blank. Its signs signify
nothing. Indeed it cleverly champions this nothingness as its purity... Thus absolute music has a
decentred and fragmented identity that can only be elucidated as a constellation of discursive
ideas.
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O grau de transformação tolerável também é afetado pela
'distância' – medida em tempo e também como uma função de
diversidade – entre subseções que se destinam a ser ouvidas
como relacionadas. Invariância é uma medida do grau pela
qual a identidade de alguma coisa é mantida, enquanto sofre
transformação, mas comparações são feitas em contextos de
coesão diversa31 (Reynolds 2002, 15).
Faz-se oportuno o questionamento sobre uma possível separação do conceito
de identidade e invariância, em Reynolds – da construção de representações sobre
uma determinada peça e seu desenrolar –, sobre a composição e sua dinâmica.
Oportuno também questionar se a capacidade de representação é algo que faz parte
do jogo estrutural e estruturante, de forma muito mais frequente do que se costuma
considerar.
Do exposto, conclui-se que pensar sobre representações numa investigação
concernente a linguagem e música, fala e composição, é avançar por entre as
dobraduras dos dois campos, é permitir que se interpenetrem ainda mais.
1.3

Sobre textos e técnicas

Quando o espectro do binômio música-linguagem reduz-se aos limites da
composição e da fala, entram em campo dois fatores condicionantes para a
existência de uma música-falada: o próprio objeto falado (o texto) e as técnicas
composicionais empregadas sobre o mesmo.
A música contemporânea, aqui abrangendo a segunda metade do século XX
até os dias atuais, tem, graças a suas características, favorecido a intenção cada
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The degree of tolerable transformation is also affected by the 'distance' – measured in time and
also as a function of distraction – between subsections that are meant to be heard as related.
Invariance is a measure of the degree to which the identity of something is maintained as it
undergoes transformation, but comparisons are made in contexts of differing cohesiveness
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vez mais incisiva do compositor de determinar, através de todo ou qualquer
parâmetro musical, controle absoluto sobre sua obra, e, não paradoxalmente, a
atitude de dar liberdade ao(s) intérprete(s) para a descoberta de novas
possibilidades, também pelos vários parâmetros possíveis. A existência dessas
'precisão' e 'não-precisão' na notação musical, para, respectivamente, a geração de
controle e indeterminismo (composicionais e/ou interpretativos), tem na música vocal
uma grande aliada, pela experimentação e fundamentação de técnicas estendidas e
notações não-tradicionais.
Sharon Mabry (2002) descreve 'novos gestos de notação' e técnicas vocais
estendidas, aplicadas por compositores e, posteriormente, executadas pelos
intérpretes, principalmente a partir do século XX. Algumas dessas técnicas
estendidas e notações não tradicionais – entre as tantas existentes, inclusive as
criadas específica e particularmente por um único compositor – são listadas: notação
indicativa, proporcional, indeterminismo, “pistas verbais”, grafismos, sincronia com
gravação eletrônica, quadros/blocos (todos esses não apenas privilégio da música
vocal), somadas às 'hibridações vocais', como Sprechstimme, recitação (sem alturas
e com ritmo definido ou não, e, com alturas, uma fala entoada). Mabry lembra ainda
a possibilidade de, por ausência textual (ou de significado textual), o compositor
utilizar-se de repetições silábicas, sílabas (ou palavras) nonsense e de fonemas,
geralmente seguindo o IPA (Alfabeto Internacional de Fonemas).
A ampliação de possibilidades no campo composicional a partir da extensão de
recursos de expressão de performance é, sem dúvida, uma das principais
características da música a partir do século XX – característica que, inclusive,
influenciará diretamente novas concepções timbrísticas e texturais. Atingindo não
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apenas o universo instrumental, tais técnicas e experimentos interagem (e se
consolidam) significativamente com a voz humana: sussurros, grunhidos, cliques
glotais, multifônicos, entre outros, associados a textos ou sílabas fragmentados ou
'sem sentido', transformam a composição e a performance vocal e sua consequente
experiência aural. É ainda no próprio campo vocal que essas técnicas estendidas
afluem, no começo do mesmo século – “(...) a relativamente pequena quantidade de
experimentação de técnicas de performance não convencionais antes de 1945 é
primeiramente centrada na voz. O exemplo mais importante e influente é certamente
Pierrot Lunaire (1912)32” (Schwartz e Godfrey 1993, 138) –, amparadas por um novo
conceito proposto, segundo o qual “o intérprete deve distinguir claramente entre fala,
canto e o novo estilo, no qual a fala toma uma forma musical, mas que não lembra o
canto33” (Griffiths 2010): o Sprechstimme. Se no canto o intérprete mantém-se na
nota sem alterá-la, e na fala há um ataque na nota e imediatamente uma leve
alteração na altura do som (para cima ou para baixo), as passagens em
Sprechstimme devem ser executadas como uma melodia falada (o que já previa
Alban Berg, em Wozzeck, 1925). Inúmeras tentativas de notação característica têm
sido aplicadas por compositores com o intuito de promover o resultado esperado
pelos mesmos: esse misto de canto e fala, ou vice-versa.

Exemplo 5: Sprechstimme; Sprechgesang; half sung34 (Griffths).
32

33

34

(…) the relatively small amount of experimentation with unconventional performing techniques
before 1945 was primarily centered on the voice. The most important and influential example is
surely Arnold Schoenberg's Pierrot Lunaire, Op.21 (1912).
(…) the performer must clearly distinguish between speech, song and the new style, in which
speech takes a musical form but without recalling song.
<http://www.grovemusic.com>
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Exemplo 6: Desnovelo, excertos (Cerqueira).

A técnica do Sprechstimme, o recitativo, o canto entoado, ou qualquer uma de
suas variações ou derivações de opções expressivas musicais se amalgamam com
as opções expressivas da própria prosódia, prosódia essa que constitui uma
ferramenta indispensável ao compositor em sua construção vocal-musical.
O termo 'prosódia', que inclui as variáveis de altura, volume e
duração, abrange um amplo espectro de fenômenos. Ele inclui
um sistema de entonação fonológico, uma rítmica básica para
o alinhamento do discurso com o tempo, e uma variedade de
opções expressivas. Além disso, o sistema de entonação por si
só envolve quatro subsistemas: acentos de altura estão
associados a itens lexicais para indicar como o falador
pretende que esses itens juntem-se dentro da estrutura de
informação do discurso; limites de altura final refletem a
organização hierárquica do discurso – como ouvintes devem
interpretar um enunciado em relação ao que se segue;
tonalidade transmite a posição do falador no início de uma
nova frase entonacional em relação a anterior; e paratones
indicam o status de tópico de um componente novo 35
(Wennerstrom 2001, 259).
Todas essas – e muitas outras – variedades de atitude composicional frente ao
universo de uma música falada vêm sendo igualmente utilizadas, em maior ou
menor extensão, por compositores de diversas gerações da Escola de Música da
35

The term “prosody”, which includes the variables of pitch, volume, and duration, covers a broad
spectrum of phenomena. It includes a phonological intonation system, a rhythmic basics for the
alignment of speech in time, and a variety of expressive options. Moreover, the intonation system
itself involves four subsystems: pitch accents are associated with lexical items to indicate how the
speaker intends those items to cohere within the information structure of the discourse; final pitch
boundaries reflect the hierarchical organization of the discourse – how listeners are to interpret an
utterance in relation to what follows; key conveys the speaker's stance at the onset of a new
intonational phrase in relation to the prior; and paratones indicate the topic status of a new
constituent.
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UFBA. Uma dessas gerações, a do Grupo de Compositores da Bahia, já foi aqui
mencionada, quando citados os compositores Jamary Oliveira e Fernando
Cerqueira. Ambos, em suas obras, além das inovações sobre o tema – como no
exemplo anterior (Ex. 3) de um canto falado “dividido” entre um narrador e um
cantor, em IRR-3, de Oliveira –, têm em comum a inclinação pela escolha, na maior
parte dos casos, de textos poéticos como arcabouço de materiais composicionais. A
fala (e/ou suas derivações musicais), em Cerqueira, costuma aparecer mais
pontualmente – em suas obras vocais/textuais podem surgir momentos de 'canto
falado' e 'fala entoada', como em Desnovelo –, porém é incontestável que ambos
usam a força plural da linguagem poética a seu favor quando tratam de fundir texto e
música. Como relembra Ângelo Castro, referindo-se a Cerqueira (mas que poderia
se aplicar a Oliveira e ao próprio GCB):
(…) o texto, com toda a sua força de atração e comunicação, e
sendo, também, material composicional, representa um
adendo importante nos caminhos escolhidos por Cerqueira,
para expressar-se como músico e livre pensador das questões
da música: sua compreensão clara a respeito da estrutura
sintática e semântica do texto, seu respeito incondicional aos
ritmos e declinações do poema, sua experiência no trato das
questões mais importantes da música vocal, como a perfeita
adaptação entre canto, letra e melodia, que se interpenetram
em estabilidade e harmonia, o acompanhamento valorizando
as mais interessantes manifestações da voz; o desenho dos
sentimentos cultuando a expressividade da forma. (Castro
2007,138)
Convém, aqui, tanto pela questão do texto literário envolvido, quanto pelos
processos composicionais utilizados, um maior aprofundamento analítico da peça
IRR-3, de Oliveira, por se tratar de um exemplo de solução inusitada diante da
questão 'canto falado', ou, em primeira instância, música e fala.
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Tomando como inspiração uma poesia carregada de tensão/ansiedade e
carência de resolução poética implícita – refletida e ratificada em “harmonia pedal”
constante de dominante com sétima (Ex. 7) (com raros momentos “diminutos”, e não
menos tensos) –, o compositor deixa de lado a tentativa de fazer com que um
mesmo cantor interprete uma passagem musical de uma forma cantada-falada (e,
com isso, o resultado derivado dessa tentativa, qualquer que seja este), e decide por
uma nova combinação de canto e fala – ou fala e canto.
Corram! Corram!
O grito partia de muitos lugares.
Corria-se desesperadamente.
Duzentas pessoas compactas.
Corram! Corram!
Outra voz não se ouvia senão esta.
E o tropel dos pés.
Arfava-se, mas nenhum grito,
nenhum gesto senão o correr correr.
Pelas laterais, afluentes de três,
cinco, dez outros avolumavam.

Oitocentos. E se gritava sempre:
Corram! Corram!
Outras gentes desciam
as ribanceiras da estrada,
arfava-se e corriam.
Três mil. E se corria.
Os braços, as pernas,
o corpo lançado para a frente, se corria.
Sempre, de alguma e tôda parte,
a ordem desesperada:
Corram! Corram!

Exemplo 7: IRR-3, poesia e consequente “harmonia pedal”.

O texto poético é declamado por um narrador (voz 2), enquanto a melodia é cantada
pela voz 1 (sem indicação de registro), simultaneamente, colorindo timbristicamente
a poesia narrada. Essa simultaneidade se dá em um campo de contraste entre a
linearidade/estabilidade da voz do narrador, declamando o texto sem que haja
variação de alturas (a não ser pelas pequenas variações fonéticas), e a
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movimentação da linha melódica (quase sempre em saltos): os ataques silábicos do
texto narrado são acompanhados sincronicamente por notas melódicas com seus
respectivos fonemas (Ex. 3), salvo por pedais pontuais em momentos específicos,
combinando quase sempre o desfecho de um contorno melódico com uma
passagem menos tensa (mais descritiva) do texto.
Para suportar essa técnica/processo de melodia sincronizada, o compositor
escolhe uma divisão rítmica totalmente ligada à acentuação tônica das palavras, o
que ocorre tanto na voz do narrador (tempos fortes simultâneos às sílabas tônicas),
bem como quando, no acompanhamento percussivo das palmas, é somado a essa
divisão rítmica um reforço de acentos musicais propriamente ditos e/ou acentos por
tempos fortes, também simultâneos à acentuação tônica do texto:

palmas 1

voz 2

palmas 2

Exemplo 8: IRR-3, ritmo e tonicidade.

O compositor faz questão de utilizar e reforçar a elaboração rítmica natural da
linguagem apresentada pelo poeta. Um desvendamento, como diria Cerqueira:
A elaboração do ritmo poético é um desvendamento, pela
ênfase, do ritmo natural da linguagem e um “desvio” intencional
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em relação a esta para a criação de uma identidade própria da
expressão artística, delimitada, mas não subjugada pela
finalidade e utilidade da comunicação humana (Cerqueira
2007, 121).
Esse reforço parece totalmente compreensível, já que, para o sucesso da
sincronia e relação entre melodia e texto narrado – o cerne da questão –, nada como
o emprego da prosódia a favor do compositor, que cria, assim, um alicerce sem o
qual tornar-se-ia talvez impossível a própria sincronicidade, por melhor que sejam os
intérpretes.
O relacionamento íntimo da prosódia poética com a linguagem ritmo-melódica
musical não serve apenas como parâmetro para a perfeita execução da obra
artística: em uma peça onde aparentemente há ausência de dinâmica (pelo menos
indicação explícita da mesma em partitura), Oliveira consegue tal movimento
combinando variações de altura, prosódia e da própria tensão poética, como pode
ser visto em momentos cruciais – e, por isso mesmo, recorrentes – do texto/música,
exemplificados nos excertos a seguir:
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Exemplo 9: IRR-3, dinâmica e tensão poética.

O que, à primeira vista, parece ser um emprego do procedimento de
indeterminismo/aleatoriedade imposto pelo compositor – artifício tão comumente
utilizado e reutilizado nos processos do século XX, inclusive na Bahia (vide
Rapsódia Baiana (1982), de Lindembergue Cardoso, e Anestesia (1971), de Walter
Smetak) –, logo serve como demonstração de sua habilidade em mesclar
características que se aplicam a texto e música, no caso em tela no que se refere à
dinâmica.
Mas não só a dinâmica está ausente (e ao mesmo tempo tão presente) como
indicação na partitura: não há tampouco indicação de andamento, de métrica ou
mesmo de divisão de compassos. Em uma obra que requer precisão milimétrica
para a perfeita execução da sincronia entre melodia e texto narrado, seria possível
tal indeterminismo (ou liberdade)? Mas eis que surge a indicação, ao término da
peça musical, da duração proposta para a mesma: 1'17'' (um minuto e dezessete
segundos). Essa indicação aparece justamente para delimitar o andamento a ser
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seguido e a consequente precisão que a peça pressupõe: constata-se a presença de
310 'tempos' de colcheias que, em um período de 1'17'', revelam o andamento de
semínima igual a 60. Outras fórmulas haveriam de chegar a esse mesmo resultado
(como supostamente fez o compositor, pelo caminho inverso), mas por certo que a
medida de colcheia é a que se relaciona diretamente com a silabação textual. Digno
de nota, então, é o fato de que o compositor demonstra a intenção de associar a
notação tradicional às técnicas de escrita contemporânea – neste caso, mais
especificamente do século XX – quando da composição da obra, em todos os
campos da estrutura musical.
Decerto que Jamary Oliveira aprofunda-se consideravelmente nas dimensões
verbais do texto de Antonio Brasileiro – cuja obra servira anteriormente para a
composição de mais três peças musicais; Quatro Poemas Opus Nada (1968), Três
Canções Tristes (1970) e Poema (1980) –, trazendo à tona a estética rítmica,
melódico-harmônica e timbrística desejada, a partir da correspondência entre
prosódia, sintaxe e semântica textuais.
Cerqueira, em sua obra como um todo, também tem predileção por textos
poético/literários (e brasileiros), como os de Cecília Meirelles (na peça Equilibrista,
1988), Carlos Drummond de Andrade (Rola mundo, 1978) e João Cabral de Melo
Neto (Heterofonia do tempo, 1969), ratificando o padrão desenhado ao longo da
história, que demonstra a escolha, por parte dos compositores, de textos em sua
maioria ora de cunho religioso, ora literário, somando-se ainda a esses os textos
escritos pelos próprios compositores ou aqueles oriundos da cultura popular 36.

36

Cf. <http://www.recmusic.org/lieder/cindex.html>
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Outro compositor cujo nome não poderia deixar de ser citado é Lindembergue
Cardoso, que, juntamente com Cerqueira e Oliveira, completa essa tríade de
compositores exemplares do GCB. Cardoso, com uma obra mais volumosa do que a
dos outros dois compositores, fez uso igualmente da interface texto-música, mas no
seu caso pode ser notado, além dos diálogos com textos literários, um maior número
de textos com caráter religioso (como algumas de suas Missas ou cânticos de
Candomblé, Oniçá Orê, e.g.) e de cultura popular.
Como demonstração de inventividade composicional no que concerne à
relação textual-musical, ainda no campo do texto de origem poética, segue exemplo
de uma obra de Lindembergue Cardoso sobre poesia de Manuel Bandeira, A Estrela
(1986):
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Exemplo 10: A Estrela, excerto (Cardoso).
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Na peça mencionada, pode-se notar o tratamento peculiar dado pelo compositor a
um tema pautado pela ideia da solidão e inatingibilidade (“Na minha vida vazia / era
uma estrela sozinha”), mais particularmente no verso “Era uma estrela tão alta”, no
qual utiliza, como para reforçar essa ideia de inatingibilidade, um ab ovo na melodia
da voz acompanhado por um ab ovo retrógrado na trompa e piano, quando uma
série de 12 notas vai se desvanecendo.
Os exemplos citados anteriormente, e que ilustram a produção de alguns
componentes do Grupo de Compositores da Bahia, inserem-se no conjunto de
músicas que dialogam com textos literários/poéticos. Porém, outra vertente de
diálogo que não pode ser deixada de lado é aquela na qual alguns compositores
escrevem seus próprios materiais textuais, materiais esses que podem advir dos
mais diversos contextos e se encaixar em qualquer estilo linguístico – religioso,
poético, popular, mas sempre escritos por quem compõe a música.
Nessa última categoria de tratamento composicional dado à relação
texto-música, pode-se destacar a figura do compositor Paulo Costa Lima que, após
sua experiência na Universidade de Illinois com Herbert Brün, concebe, juntamente
com alunos-compositores (à época) da Escola de Música da UFBA, o Grupo
Próxima Música, que, entre 1979 e 1981, enfatiza a premissa de que o compor
também passa pela questão da utilização da linguagem como material e campo de
estratégias. O grupo – que ademais de Paulo Costa Lima contava em sua formação
com os compositores Carlos Motok, Celso Aguiar, José Carlos Bastos Cardoso,
Marcos Roriz, Sérgio Barreiro, Sérgio Emanoel e Wellington Gomes –, além de
favorecer a aglutinação da produção musical individual, executava suas próprias
composições. Como faladores.
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Suas apresentações, aclamadas pelo caráter inovador, demonstravam quão
fértil são a criação e a difusão de trabalhos que se apoiam em uma linguagem falada
transmutada em música. Talvez pela proximidade identificatória, como sugere o texto
de apresentação de um dos concertos apresentados pelo grupo:
“FALAMASSA” é um show-concerto que apresenta linguagem
falada transformada em Música. Quando essa transformação
acontece, o potencial informativo da linguagem aumenta,
enquanto que seu potencial comunicativo diminui. Várias
estruturas serão apresentadas e intenções diversas ficarão
aparentes. A escolha do material – linguagem falada – é uma
consequência da intenção de tornar o trabalho próximo (pelo
menos) a todos os usuários da língua portuguesa. 37
Exemplos significativos dos então jovens compositores são os textos/composições
de Wellington Gomes e Celso Aguiar: Missa Mil (1980), para 03 faladores e
Fotonovela (1981), para 06 faladores (Exs. 11 e 12, respectivamente).

Exemplo 11: Missa Mil, excerto (Gomes).
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Apresentação do concerto Falamassa em programa do “Festival de Arte da Bahia 80”, na
Biblioteca Central dos Barris (1980) – concerto esse que fez com que o Grupo Próxima Música
ficasse também conhecido como grupo Falamassa.
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Gomes, no primeiro e terceiro movimentos, foca na 'nuvem' textural apoiada na
fonética do seu texto (fala, fila, fora; frito, fraco, forte, e.g.), enquanto Aguiar, a partir
de texto inspirado em pichações das ruas de Salvador, tem no choque de contrastes
sua ideia motora, confrontando textos (ou palavras) em contrapontos com blocos de
tutti falados.

Exemplo 12: Fotonovela, excerto (Aguiar).

Paulo Costa Lima, em sua peça Do alto dessa colina: o povo e seus asseclas
(1981), para faladores (o próprio Falamassa, na estreia) e orquestra de cordas, já
esboçava (sutilmente) o que viria a ser uma das marcas de sua trajetória musical: a
construção do diálogo entre a cultura da Bahia e sua matriz africana, sendo que,
muitas vezes, tal diálogo se dá, inclusive, através do “intra” diálogo texto-música.
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Abaixo, um excerto da obra citada, ilustrando a sessão (4° mov.) na qual apenas os
faladores fazem um jogo de perguntas e respostas – um contra todos:

Exemplo 13: Do alto dessa colina: o povo e seus asseclas, excerto (Lima).
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Cabe enfatizar que a produção do Falamassa reflete também o momento
político e a pressão pela democratização no Brasil, no início dos anos 80 –
“GREVE”, em Gomes; participação política, em Aguiar (SENHOR PERFEITO...
MMMÉRRRRRDÁ); e uma representação caricatural da relação entre o líder e a
massa, em Lima.
A relação entre fala e música se apresenta como um contexto viável e surge na
EMUS-UFBA como novidade, depois dos anos mais duros de repressão. Segundo o
próprio Paulo Costa Lima38, o grupo equilibrava sua pouca experiência de compor e
imaturidade técnica relativa (afinal, à época alguns estavam iniciando e outros nem
sequer haviam iniciado seus estudos em composição) com a força de estarem
apontando verdades irrefutáveis.
Paulo Costa Lima, duas décadas depois da criação do grupo Falamassa, em
2003, participa da fundação de outro grupo com características semelhantes ao
supracitado, a OCA. Agora, porém, como ferramenta metodológica do ensino formal
de composição, partindo do diagnóstico de que esse fazer conjunto que estava
presente no início da Escola (e se transformou em uma lacuna) pode ser uma
resposta aos desafios que incluem inclusive a sustentabilidade dos projetos de
criação. Jovens alunos-compositores reúnem-se para produzir e difundir sua música,
também como compositores-intérpretes, utilizando-se igualmente da linguagem
(fala) como meio e fim composicionais. Entretanto, a OCA – Oficina de Composição
Agora, formada, originalmente39, por – além do próprio Paulo Costa Lima – Alex
Pochat, Joélio Santos, Paulo Rios Filho, Rodrigo Fróes e Tulio Augusto, afora as
38
39

Em entrevista concedida ao autor da dissertação, em 16 de outubro de 2011.
Atualmente, a OCA continua em atividade, tendo se constituído em uma Associação, e conta,
ainda, com os compositores Alexandre Espinheira e Guilherme Bertissolo.
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particularidades mencionadas, tinha como intenção incentivar (até mesmo por se
tratar, a priori, de um mecanismo educativo-composicional) a composição em
grupo40. Peças com material falado proposto por um ou vários dos integrantes (e de
autoria dos mesmos) e metodologia composicional trabalhada individual ou
coletivamente transparecem em trabalhos transversais como, e.g., peças 'faladas'
compostas e executadas a partir de diálogos ou observações do cotidiano dos
mendigos das ruas de Salvador.
eu num sou vagabundo não, viu?
eu tô na rua é porque eu quero
eu passo umas necessidade sim,
mas eu não tenho os desejo de uns e outro não
desejo de ter carrão, desejo de ter mulher, desejo de ter fama
meu único desejo é o de ficar livre aqui na rua
aí, vem pá cá dizer que eu tô mendigando...
quem é o mendigo?
Exemplo 14: Tocatta e Fuga n°1, “Quem é o mendigo?” (Pochat).

Essa concepção de “fala-transformando-se-em-música” – um texto que, a princípio,
não teria como função se autorrepresentar musicalmente, mas que, dependendo de
como é declamado, pode assumir tal característica – também é objeto digno de ser
lembrado nesse cercamento de possibilidades (em verdade, possibilidade já
anteriormente demonstrada, em determinada extensão, em Gaburo, Ex. 4).
No exemplo anterior, o texto é 'simplesmente' declamado em sua íntegra, mas
o modo de declamação (uma pequena fuga executada por um grupo de faladores)
muda sua natureza original. E mesmo antes de sair do papel (ou nele eternamente

40

Mais uma vez, o binômio fala/música faz aflorar as energias da formação de grupo, e o
surgimento da OCA acaba facilitando a formação de outros grupos, mesmo que efêmeros, com
por exemplo o Unidade De.
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permanecendo), não seria musical um texto de um compositor, como é o caso de
Rogério Duprat?
Desqartar a qompulsão de pasar a vida retrospeqtando. Por qe
não aqí e agora também nésa malfa(fu)da(di)da área da
qultura? O qe se fês, tá feito. Esqreveu e teve de ler, páu
qumeu. Qom um pouqo de umildade e algum treinamento, a
jente pása a tranzar a grande linguajem. Qoñeso um qe se
espesializou em qogumelos. Outro em abe~las. Outro flutuou
nas marolas da gravidade zéro, terra azul ao fundo. SOU MAIS
ESQUDEIRO QE O QAVALEIRO (Duprat 1985, 5).
Ainda composta pela OCA e a partir de discussões propostas em formato de
fóruns41 acerca do suposto papel de uma suposta vanguarda, resulta a opereta A
extraordinária saga do Seu Vanguarda (2005), para narrador, soprano, 04 faladores,
fl, vn, cl, fg e banda de rock. A peça é uma mescla por natureza: diferentes
compositores

trabalhando

conjuntamente

suas

diferentes

personalidades

composicionais, gerando diversidade estilística através de formações instrumentais
também heterogêneas.

Exemplo 15: A extraordinária saga do Seu Vanguarda, excerto (OCA).
41

Atividades que compuseram a série Noites Culturais – Salvador e suas vanguardas ao longo de
2005, no ICBA.

48
Por fim, cabe citação de peça musical composta ao longo do percurso criativo
da presente investigação, para 07 Caixas Claras e 01 Baixo (voz). ToDo (2010)
assume a proposta de experimentação de técnicas relacionadas ao uso da fala
cantada com a problematização da ausência de alturas definidas, tanto na voz
quanto na percussão. Para alinhavar tal diálogo, entra em cena um texto aglutinado
e reformulado pelo autor, que tem, como origem, declarações feitas por
compositores e oriundas de discussões referentes à temática do próprio ato de
compor.
A referida peça (anexa, p. 84) já antevê soluções que seriam utilizadas também
na obra musical que compõe este trabalho (etnex o falatório), a exemplo da
disposição espacial específica do instrumental – para clareza e ampliação de
possibilidades rítmicas e timbrísticas –, ou do tratamento gestual dado a segmentos
de fala/texto – como unidades de gestos provocadores de desenvolvimentos
formais.

Figura 2: Disposição espacial do instrumental da obra “ToDo”
(07 caixas claras e 01 baixo).
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2 MEMÓRIA
O presente capítulo descreve o percurso traçado para a composição da obra
musical etnex o falatório, composição que lida diretamente com o desafio e
oportunidades oriundos do binômio “fala e música”. Desde a incursão à Feira de São
Joaquim, local escolhido para a coleta de material composicional específico (e por
representar um recorte característico dos muito 'falares' de Salvador), passando
pelos processos composicionais escolhidos, pode-se ter uma panorâmica da
metodologia aplicada ao tema.
2.1

Campo e material
Guardadas as devidas proporções e mudando-se os
personagens, São Joaquim reedita os antigos mercados
persas, mui bem figurado nos roteiros cinematográficos onde
se vê desde o flautista das cobras, à venda de escravos, ouro,
alimentos, especiarias, artes mágicas etc; São Joaquim é
assim: tem de tudo. O que está exposto é facilmente
negociável: hortifrutigranjeiros, animais vivos, carnes e
pescados,
secos
e
molhados,
industrializados
e
semi-industrializados, objetos de umbanda, cerâmicas, palhas,
flores. Além de serviços de bares e restaurantes, casas
lotéricas, pequenas oficinas de reparos gerais etc. O que não
está exposto, possui suas próprias formas de comercialização.
O visível em São Joaquim já é um mundo instigante à
compreensão dos cientistas sociais, dos planejadores do
espaço físico ou quaisquer outros interessados (Lobo et al.
1992, 25).

A Feira de São Joaquim, em Salvador (Bahia-Brasil), é muito mais do que uma
feira. Pensá-la como um local que apenas comercializa comida, artesanato, artigos
religiosos – todos dos mais variados –, é reduzir a riqueza que emana da relação
entre seus produtos, fregueses, comerciantes ou simples visitantes. Uma relação
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que produz cultura viva e imediata. Sob o olhar, ou pelos ouvidos, de um músico, tal
universo se expande em possibilidades, de acordo com o gosto do freguês:
musicológico ou etnomusicológico, composicional e – por que não? – educativo ou
interpretativo. Os materiais musicais encontram-se à disposição tanto para pesquisa
quanto para aplicação e, independentemente do prisma pelo qual são observados,
estão todos amparados pelo mesmo campo – abordagens distintas, por parte do
pesquisador, provirão de estilos próprios de trabalho e de resultados almejados,
sejam eles teóricos ou práticos, textuais ou musicais, não necessariamente
excludentes.

Figura 3: Foto da Feira de São Joaquim em 197542.

São Joaquim, situada às margens da Baía de Todos os Santos, já nasce das
cinzas: é construída após um incêndio ter devastado a feira de Água de Meninos,
42

Fonte: Fundação Gregório de Mattos/Arquivo Histórico Municipal de Salvador.
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que a precedeu, e a partir de então torna-se um marco patrimonial histórico-cultural
da cidade de Salvador. Desde a década de 60, famosa pelos preços atrativamente
mais baixos, abastece a população da cidade em geral, seja ela rica ou pobre.
A diversidade de seus produtos e o modo como são expostos são um
deslumbre para os olhos. A singularidade de seus personagens vivos e reais é um
convite aos sentidos, do soteropolitano e do turista. Nem a carência de saneamento,
problema tão antigo quanto a própria feira e tema de reivindicação contínua dos
feirantes, é suficiente para diminuir seu brilho.
A feira livre de São Joaquim ocupa uma área de 60 mil metros
quadrados e foi doada pela Prefeitura e o Estado aos feirantes
da extinta Água de Meninos, devido ao fogo que a destruiu
totalmente há quatorze anos. Desde sua instalação e ainda
hoje a feira de São Joaquim é o maior mercado livre de
Salvador e o mais carente de saneamento. Comprar nessa
feira é comprar mais barato, dizem as donas-de-casa. Para os
poéticos, ir até essa feira é sentir os tipos humanos que fazem
parte dela, é apreciar o pitoresco (Vieira 1978, 9).
A feira, que nunca dorme (o trabalho começa desde muito cedo, com entregas
de mercadorias e preparação das tendas e tabuleiros), sempre pulsa sonoridades.
Às vezes serenas, às vezes inquietas. E sempre emanando sons surpreendentes:
Prestando atenção de espaço a espaço, você pode ouvir,
através do serviço de auto-falante (sic), "Pinguim
Publicidades", algum pedido musical que alguma mocinha
apaixonada que trabalha na feira oferece ao seu "bem-amado",
mais ou menos nesses termos: Atenção, muita atenção. José
Birro, ouça essa gravação que alguém com muita
consideração dedica. Agnaldo Timóteo. "Perdidos na Noite"
(Vieira 1978, 9).
Aquele que percorre suas entranhas depara-se com uma sobreposição de
camadas sócio-culturais tão contrastantes quanto são as cores das sobreposições
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de suas frutas, legumes, artesanatos e manufaturas. Várias “Salvador” dentro de
uma feira – uma feira que, com todos os seus cheiros, cores e sons, ajuda a compor
a cidade que a circunda.
Quando

concepções

antropológicas

de

'centros'

e

'periferias'

são

constantemente colocadas em confronto, e ainda que tal confronto seja
“extremamente fértil para o desenvolvimento da antropologia”, segundo Cardoso de
Oliveira (2006, 107); quando não apenas se questiona de onde parte o olhar do
pesquisador em direção a seu objeto de pesquisa, mas, sim – em tempos de
desmoronamentos de barreiras –, quem é que pesquisa quem, chamam a atenção
casos em que microcosmos se confundem com a totalidade que os abarca. Poderia
a Feira de São Joaquim, que indubitavelmente colabora com a composição da
cidade de Salvador – e que por ela é circundada – assumir características de
periferia? Centros e periferias podem ser transportados a uma feira e à cidade que a
comporta? E na visão do feirante, quantas camadas de periferias e centros existem?
Desejo enfatizar – como tenho feito repetidas vezes – que os
conceitos de periferia e centro não possuem mais do que um
significado geométrico, certamente em n dimensões, em que
espaço e tempo são igualmente levados em conta, sem,
porém, implicarem um quadro valorativo, isto é de “boa” ou
“má” antropologia... (Cardoso de Oliveira 2006, 110)
E se o pesquisador é parte integrante do contexto e 'freguês' do campo de
pesquisa em questão? As quatro frentes de variações, no que diz respeito ao
binômio pesquisador-objeto pesquisado (centro pesquisando periferia; periferia,
centro; centro, centro; e periferia, periferia), há muito não são novidade, assim como
não o é a diversidade de interesses do pesquisador frente à infinidade de
possibilidades centrais-periféricas. Os 'selvagens' ou os 'outros', aqueles sobre quem
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a visão investigativa recai, ultrapassaram quaisquer limites físicos ou imaginários,
redefinindo o conceito de campo – como exemplifica, pontualmente, Nettl –,
“contemplando [os etnomusicólogos] sua própria comunidade local e sua cultura
musical pessoal, trazendo o 'outro' ao seu habitat (...)” 43 (2005, 185). Distinções
claras ainda existem entre a diversidade das culturas musicais das cidades e das
sociedades indígenas, por exemplo, mas é de se supor que o ponto de interseção
continua sendo o próprio pesquisador que, seja qual for o campo de pesquisa em
que atue ou quão próximo ou distante esteja o 'outro' de si, mantém o mesmo
objetivo, como brilhantemente afirmou Malinowski:
Deter-se por um momento diante de um fato singular e
estranho; deleitar-se com ele e ver sua singularidade aparente;
olhá-lo como uma curiosidade e colecioná-lo no museu da
própria memória ou num anedotário – essa atitude sempre me
foi estranha ou repugnante. (…) Há, porém, um ponto de vista
mais profundo e ainda mais importante do que o desejo de
experimentar uma variedade de modos humanos
de vida: o
desejo de transformar tal conhecimento em sabedoria. Embora
possamos por um momento entrar na alma de um selvagem e
através de seus olhos ver o mundo exterior e sentir como ele
deve sentir-se ao sentir-se ele mesmo. Nosso objetivo final
ainda é enriquecer e aprofundar nossa própria visão de mundo,
compreender nossa própria natureza e refiná-la intelectual e
artisticamente (apud Da Matta 1981, 145).
Do ponto de vista do 'outro', o intruso ou forasteiro sugere sentimentos dos
mais variados, como desconfiança, curiosidade, repulsa – até mesmo em uma feira
pública, onde, em princípio, se espera acolhimento àquele que chega –, bastando
que esse último tenha um gravador empunhado e uma intenção velada (qualquer
que seja ela). Atualmente, não mais existe o alarde de um caminhão carregado de
equipamentos de gravação. Entretanto, ainda assim, graças ao crescente
43

(…) contemplating their own home community and their personal musical culture, bringing the
“other” into their home ground...
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desenvolvimento tecnológico, pode-se ter um alto grau de profissionalismo,
garantindo a meta de “facilitar transcrição e análises, e preservar a versão mais fiel
da música para a posteridade. (…) Mas o conceito e os fundamentos do local de
gravação permanecem constantes”44 (Myers 1992, 50).
Dois exemplos45 de recepções, ambas espontâneas, manifestadas pelos
personagens da feira, ao perceberem a existência de um forasteiro, por mais
discreto que seja o equipamento de captação por ele utilizado: “Aqui! eu comendo
macaxeira...” (feirante 1, pedindo para dar depoimento); “Vem cá, é dinhero (sic)?
eu vou passar onde? Pra quê eu vou gravar isso aí, não vou ganhar p... de nada. Se
fosse passar na televisão e eu ver.... Eu não vou ganhar nada pra sair aí... Tem um
real aí?” (feirante 2, idem, mas com um misto de desconfiança, curiosidade e
interesse). Tais atitudes, aparentemente pré-descritivas, não seriam dignas de
atenção por constituírem uma manifestação de uma forma de olhar o outro como o
outro nos olha? Ao longo de toda a linha do tempo da pesquisa de campo, essas
relações interpessoais evidenciam inclusive as questões éticas que perpassam todo
o processo. Claro que elas ainda existem mesmo antes e depois desse último, nas
intenções e no emprego dos resultados, mas não são privilégio apenas de uma das
partes – afinal, cada uma delas sabe, cada vez mais, os proveitos que podem ser
adquiridos (um 'real' para um, um 'feito científico' para outro, p. ex.).
E do ponto de vista do pesquisador, quando este não é antropólogo ou
etnomusicólogo, mas um compositor em busca de material a favor da criação?
Deixando de lado o fato de que a etnomusicologia e a composição musical
44

45

(…) facilitate transcription and analysis and preserve the most faithful version of the music for
posterity (…) But the concept and rationale of location recording remains constant.
A partir de gravação do dia 06 de maio de 2011, das 9h30 às 10h, na Feira de São Joaquim.
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possuem, sim, diferenças, sendo como metades caolhas, como diz Paulo Costa
Lima,
(…) quando se somam essas duas metades caolhas,
composição e etnomusicologia – uma fincada no processo do
compor e incapaz de enxergar a diversidade plantada no
mundo, e às vezes embaixo do seu nariz, a outra condenada a
ver tudo de fora, sem conseguir uma vivência êmica do próprio
processo que almeja captar, a criação – o resultado pode ser
tragi-cômico (2005, 295).
volta-se

ao

ponto

que

é

comum

ao

pesquisador-etnomusicólogo

e

ao

pesquisador-compositor (intenções etnográficas de preservação e análise 'contra'
intenções criativas, entre outras), sendo ambos pesquisadores em campo: a
metodologia, dividida entre coleta de dados e a fase de laboratório (descrição e
transcrição).
É inegável o fato de que a própria intenção perante o campo interfere
metodologicamente. Contudo, ainda assim, pode-se notar uma unidade que, mesmo
em um contexto geral da história da antropologia, não é unânime. A seguir, um
exemplo

de

método/processo

de

pesquisa

de

campo

utilizado

por

compositor-pesquisador, com o propósito de levantar material referente à
musicalidade da fala daqueles que fazem a Feira de São Joaquim, visando à
composição musical:
Feira de São Joaquim – pesquisa de campo
equipamento de gravação – Zoom (H4n);
formato – .wav
coleta de material em 03 (três) sessões de aprox. 25min cada:
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30.04.11 (sábado), 10h
06.05.11 (sexta-feira), 9h30
06.05.11 (sexta-feira), 10h
03 (três) diferentes tipos de metodologia e consequente abordagem frente
ao conteúdo musical natural da feira, no que se refere à captação de
áudio e à busca de material falado, são propostos nessa pesquisa de
campo: 'paisagem sonora direcionada', 'freguês-pesquisador' e o
'feirante-pensador':

•

'paisagem sonora direcionada'
A Feira de São Joaquim é percorrida com o aparelho de gravação,

captando não apenas a ambiência natural da feira (sons gerados pelos
carrinhos de mão, animais, pregões dos vendedores, entre outros), mas
também

as

possibilidades

conversas
de

entre

feirantes

interlocução

e

fregueses,

derivadas:

com

suas

feirante-freguês,

freguês-freguês, feirante-feirante. À medida que se trafega pelos labirintos
da feira, e que conversas vão espontaneamente surgindo, as mesmas
são registradas em áudio, com ou sem a percepção daqueles que fazem
parte do universo em questão;

•

'freguês-pesquisador'
O

método

utilizado

é

o

de

captar

direcionalmente

conversas/diálogos entre o freguês e o feirante, sendo que, neste caso, o
pesquisador assume o papel de freguês. Novamente, o feirante pode ou
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não estar ciente da gravação, mesmo essa não sendo encoberta ou
dissimulada pelo freguês-pesquisador;

•

'feirante-pensador'
Feirantes são estimulados a pensar e discorrer sobre o universo da

feira – suas percepções, críticas e anseios –, havendo uma expansão
para além da fala: o significado. Ao contrário dos métodos anteriores, os
entrevistados têm nessa ocasião total ciência da gravação do depoimento
dado.
Em todos os três métodos, o foco principal é sempre o próprio objeto de
pesquisa: o falar do soteropolitano – ou daquele que vive em Salvador –
em um ambiente caracteristicamente popular e que retrata com
propriedade esse mesmo falar. A esse material de 'falatório musical', são
somados todos os já citados anteriormente, ou seja, a 'ambiência sonora'
e o próprio 'pensar' dos personagens que compõem a Feira de São
Joaquim, e que servirão à composição de uma obra musical.
Materiais composicionais, por suas características qualitativas, podem ser tanto
um fator decisivo, mesmo para a escolha de formas e métodos composicionais,
quanto um fator problema, pelo quantitativo de possibilidades deles advindos – e
dependendo da inabilidade por parte daquele que os manipula –, mas incontestável
é a sua riqueza tanto para a composição quanto para a etnomusicologia. Assim se
manifesta Reynolds, sobre 'material' e sua relação intrínseca com o ato de compor:
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Nenhum gênero, popular e utilitário ou esotérico e obscuro é
necessariamente rejeitado. Até agora não se pensa que há
restrições intransponíveis como combinar músicas de
diferentes épocas ou culturas ou convicções teóricas. E em
cada uma dessas instâncias de comportamento musical,
alguém pode apoderar-se de fragmentos característicos com os
quais começar, ou optar por examinar o que Xenakis chamaria
de seus antecedentes "out of time": os agrupamentos
hierárquicos privilegiados ou padrões de relacionamento que
precedem instâncias específicas. Qualquer som, seja pelo
hábito do pensamento, musical ou não, é entretenimento. Bem
como a geração inteiramente algorítmica de elementos
musicais ou texturas não mediados pelo ouvido do
compositor...46 (Reynolds 2002, 6).
Dados coletados em campo captando o som natural de um dia de feira (método
de 'paisagem sonora direcionada', citado acima), como os transcritos a seguir,
possuem tanto a identidade quanto a relevância que, por si só, compõem todo um
universo musical:
[você é cara ômi, rapá... tá retado] [eu num compro nada, nem
de um nem de outro aí] [nunca mais cês leva mercadoria
daqui, eu digo na hora] [se você vai levá de um eu vou levá de
outro] [cê faz dois frete] [se você vê ele diga que eu quero falá
com ele] [dez pinha é dois real] [é mermo, rapá?] [vinte limão
um real, quinze um real] [ispim cheiroso, espinheira e boldo]
[colega... conhecido... ô colega... conhecido bom... ô colega!]
[e aí, patrão] [diga, pai] [essa aqui é vinte e dois, faz vinte
cinco nesse aí pra senhora... faz vinte e dois eu levo... vinte e
dois é o de cá] [aí é um e oitenta... um e oitenta? bote dois
quilo desse aqui pra mim] [você é meu broder... sabe quanto
deu?... você eu não faço conta não, você que faz] [pegue do
amarelo aí, não, cá, aí mermo] [bota quatro por doze aí...
quatro por doze não dá pra descer... não dá o que, aí rende]
[sua conta em ver de baixá vai pra cima... ôxen, nada] [fazer o
quê aqui segunda-feria?] [vinte e cinco? vinte e cinco saco de
46

No genre, whether popular and utilitarian or esoteric and obscure is necessarily rejected. No
insurmountable restrictions are thought to exist so far as combining musics of different periods or
cultures or theoretical persuasions. And in each of these instances of musical behavior, one could
fasten upon characteristic fragments with which to begin, or choose to probe for what Xenakis
would call their “out of time” antecedents: the privileged groupings, hierarchies of patterns of
relationship that precede specific instantiations. Any sound, whether by habit of thought, musical or
not, is entertained. So, too, the entirely algorithmic generation of musical elements or textures
unmediated by the composer's ear...
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cimento pá rebocá e tudo?] [fecha a cara... que agonia] [ói, eu
tava aqui, o espírito é o mermo ó, eu tava relembrando aqui,
aqueles passado, rapaz aquele cara era hahahaha] [cara pá
sua cara dá o preço e vira logo a cara] [não se faça de
arrogado] [são quantas, meu pai, palha?] [aí alí ele lá correu
aqui e pegou, quinze conto] [eu falei com você ontem... falou
ontem... eu lhe falei, e que dia bom que eu num trabalhei?
ontem... ontem, mas eu lhe disse] [pimentão ripa na chulipa,
eu tenho pimentão ripa na chulipa] [tá me chamando?... foi eu
que chamei... ah sinhá maluca... tudo bom? já vai?... eu já...
eu também já to indo também, vou pegar um tomate aqui, e
um pimentão, quanto é que tá aqui freguês?] [comprar de vez,
botá pá madurecer, é o jeito] (sic)
Não seria raro, na música contemporânea, ver o excerto acima constituir
uma obra composicional (vide, mais uma vez, exemplo anterior de Gaburo),
carecendo talvez apenas de alguma autoria e indicações de execução, sobretudo se
a ele for acrescentada toda a musicalidade da linguagem falada, ocultada aqui pelo
fato de ser “somente” um texto.
A esse material de áudio com as sonoridades das falas daqueles que
vivem a Feira de São Joaquim, somam-se os entornos sonoros dessas falas, para
futura constituição da composição musical: sons de bichos, de carrinhos, de rádios,
de buzinas, enfim, todos os sons que, juntamente com falas dos faladores, terminam
por fazer de uma feira, feira.
O que é feito do material bruto de um campo pesquisado – análise,
composição, arquivamento – é assunto que interessa não somente ao pesquisador
(etnomusicólogo ou compositor), sobretudo se forem levadas em consideração as
questões éticas que envolvem todo o processo. Entretanto, o quanto de equilíbrio
deve haver entre as capacidades aparentemente opostas mas – por que não? –
complementares de distanciamento e pertencimento? Diante do exposto, tal
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equilíbrio poderia ser buscado não apenas entre pesquisador e o sujeito/objeto
pesquisado, mas também entre o compositor e o etnomusicólogo.
2.2

Processo e Forma

O caminho de construção da obra etnex o falatório transcorre pela escolha e
coleta de material sonoro (citadas no subcapítulo anterior) até a transformação
desse mesmo material e sua finalização formal. Tal forma final, que se completa em
aproximadamente 15min e possui três grandes seções (A, B e AB), é derivada de
uma sequência metodológica de processos e atitudes composicionais aplicados às
unidades sonoras, em suas respectivas extensões, captadas em campo e, por essa
razão, a descrição desse percurso segue essa mesma lógica: de unidades a
segmentos; de segmentos a seções; de seções à obra.
A primeira grande tomada de decisão concernente à metodologia empregada
diz respeito à assunção da ausência de partitura musical, decisão essa que afeta,
direta

ou

indiretamente,

os

micro

e

macroprocessos

composicionais.

Deliberadamente, todo material sonoro extraído da Feira de São Joaquim – recorte
representativo do falatório cotidiano da cidade do Salvador – permanece no formato
digital, sem que haja a tentativa de uma transcrição musical para futura
transformação composicional: a transformação ocorre inteiramente no contexto
audiodigital.
Não obstante a ausência de partitura, a obra pode ser visualizada através de
seu sonograma (anexo), sonograma este que, se não é capaz de demonstrar
detalhes de precisões rítmicas e de alturas, pode auxiliar a obtenção de uma visão
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geral sobre intensidade e forma, por exemplo. Na figura a seguir, está ilustrada a
sessão inicial da peça, através de um recorte do sonograma.

Figura 4: Captura de trecho inicial da obra (sonograma).

Com finalidade metodológica-composicional, o material bruto coletado em 03
(três) sessões de gravação em campo é segmentado e catalogado por grupos de
unidades afins, a saber: falas avulsas (coletadas aleatoriamente, elas compõem o
maior e mais significativo grupo, de acordo com o objetivo final proposto);
depoimentos (entrevistas com feirantes/fregueses/passantes contribuem para
reforçar o conceito da obra); bichos; buzinas; rádios; carrinhos (esses últimos todos
– partes constitutivas texturais, rítmicas e contrapontísticas da obra –, elementos
extra-falas), além de outros (indefiníveis ou 'inagrupáveis', mas que se acrescentam
à obra).
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Os componentes de cada composição musical, ao contrário
dos componentes de uma sentença em Inglês, são de
propriedade exclusiva daquela composição. Em caso de
reincidência em outros lugares, é por acidente. Estudar uma
composição musical como uma combinação de partes, estudar
suas semelhanças, oposições, sequências e disposição
hierárquica, é estudar aquela composição como uma obra
individual. Repetição e variação são as ferramentas mais
confiáveis por meio das quais a música cria um novo dicionário
a partir de um vocabulário comum de notas. Em um dicionário
de línguas, palavras definem palavras. No dicionário de uma
composição musical, unidades definem umas às outras,
através da teia complexa de suas associações por similaridade
(repetição e variação)47 (Lidov 2005, 98).
Essas unidades, com características tipicamente audiogestuais (um sentido de
contorno que as destaca), assumem o papel de notas ou grupo de notas, em uma
'partitura virtual': os carrinhos de feira, buzinas, falas e faladores tornam-se o
instrumental da peça, e o espaço digital/virtual de softwares de áudio serve ao
propósito de manipulação sonora através de técnicas composicionais de repetição e
variação, aplicadas às unidades, mas não através de alterações a partir de efeitos
ou sínteses sonoras gerados pelos pacotes pré-estabelecidos por softwares ou
forjados pelo próprio compositor.
Técnicas tipicamente características de transformação do objeto sonoro,
presentes desde o surgimento da musique concrète – como reverter o som ao
tocá-lo de trás para frente, alterar seu pitch, rapidez e timbre ao mudar a velocidade
do seu playback –, são deixadas de lado, assumindo-se o desafio de 'desnaturalizar'
47

The components of each musical composition, unlike the components of an English sentence, are
the exclusive property of that composition. If they recur elsewhere, it is by accident. To study a
musical composition as a combination of parts, to study their similarities, oppositions, sequences,
and hierarchical arrangement, is to study that composition as an individual work. Repetition and
variation are the most dependable tools by which music creates a new dictionary from a common
vocabulary of notes. In a language dictionary, words define words. In the dictionary of a musical
composition, units define each other through the complex web of their associations by similarity
(repetition and variation).
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objetos sonoros 'concretos' (como os captados na feira), bem como a conjunção
deles advinda, “apenas” a partir do isolamento de elementos, sobreposições,
rotações, deslocamentos, contrapontos, melodia acompanhada e contrastes de
dinâmica e seções, garantindo, assim, não um 'drama de efeitos sonoros', mas uma
composição musical.
O objetivo de Schaeffer era usar suas técnicas para libertar seu
material de suas associações naturais, de modo que um
evento pudesse se tornar não apenas um símbolo evocativo
mas um 'objeto sonoro' puro passível de tratamento
composicional: ter dependido das associações originais teria
sido, a seu ver, criar não musica, mas literatura, criar um drama
de efeitos sonoros ao invés de uma composição musical de
ritmos e timbres48 (Griffiths 1995, 18).
Soma-se a esse desafio o fato de que não há qualquer tentativa de 'mascarar'
ou 'disfarçar' a ambiência sonora natural da feira. Seus ruídos e os 'ruídos técnicos'
que surgem a partir de uma coleta em campo de tanta diversidade sonora são
incorporados, em sua riqueza e suas problemáticas, à peça – o que Flo Menezes
chamaria de “incorporação quase conceitual dos defeitos e dos problemas técnicos”.
Pensemos, por exemplo, na obra-prima Hymmen (1966-1967)
de Stockhausen, na qual diversos ruídos, clicks e até mesmo
conversas efetuadas durante as etapas de produção da obra
em estúdio foram incorporadas ao contexto da própria
composição. (2006, 342)
Em um primeiro momento, um software de edição sonora (Audacity) é utilizado
para segmentação das unidades a partir do áudio bruto. O mínimo de interferência é
aplicado a esse áudio digital, apenas fades (in e out) sutis nos cortes de cada
48

Schaeffer's aim was to use his techniques in order to free his material from its native
associations, so that an event could become not just an evocative symbol but a pure 'sound
object' amenable to compositional treatment: to have depended on the original associations would
have been, in his terms, to create not music but literature, to make a drama of sound
effects rather than a musical composition of rhythms and timbres.
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unidade (além de, obviamente, os próprios cortes). Ainda nessa fase, as unidades
podem sofrer intervenção composicional, como nas figuras 49 apresentadas:

Figura 5: Captura de Unidade 'outros' [clanks]

Figura 6: Captura de Unidade 'falas avulsas' [olha a faca]

No momento seguinte, após catalogação dessas unidades sonoras já
“preparadas” (de fala e de sons característicos da feira), passa-se à 'partitura virtual':
49

Na Fg. 1, há a aplicação de rotação/deslocamento sobre unidade sonora indefinível (“clanks”):
como um mini cânone, o material é apresentado e repetido, com defasagem na linha do tempo. Na
Fg. 2, o áudio de fala avulsa (“olha a faca!”) é alterado em ab ovo – algo como [o o-olh o-olh-olha
o-olh-olha-a o-olh-olha-a-fa o-olh-olha-a-fa-ca] –, com leve ab ovo retrógrado no final da unidade.
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um programa de multipistas (Ardour), sobre a qual essas unidades se disporão.
Como em uma partitura convencional, as unidades e seus respectivos grupos
assumem a qualidade instrumental da obra.
A partir daí, as características audiogestuais e linguísticas das unidades e
grupos de unidades ditam os processos rítmicos – regidos internamente pelas
próprias unidades ou, em conjunto, por espaços de silêncio no tempo da peça – e
texturais, mediante conceitos que se tornam naturais pela organicidade do objeto e
método utilizados: 'pontilhismo', 'massa sonora', e 'estratificação' (Kostka 1990, 249).
Podem ser destacados os gestos em que microfalas, como [aí...], [colega], [olha a
faca!],

[fui!],

[ma

rapái...],

entre

outras,

são

“pontilhadas”,

gradativa

e

alternadamente, pelos 04 canais (a partir dos 8min30s); ou a “nuvem” sonora gerada
pela

'fuga'

polirrítmica

de carrinhos, começada

aos 2min40s e também

espacialmente dividida em 04 canais; ou ainda a simultaneidade entre as distintas
camadas de trinados de pássaros e os sons da peneiragem de grãos.
A escolha da ênfase textural com consequência formal direta na peça – quando
na ausência de forças tonais e temáticas que lhe deem forma, “geralmente com uma
boa dose de ajuda da dinâmica, timbre e registro” (1990, 250) – baseia-se na
natureza caótica da Feira de São Joaquim e alia-se ao caos que serve como modo e
forma composicional em potencial, e não como uma finalidade caótica, como diria
Brün:
Um trabalho musical muitas vezes começa com o que poderia
ser chamado de analogia, em gesto, ao caos inicial – uma
espécie de potencial exposto em um estado de força
suspensa. (...) Mas em nenhum lugar, nem mesmo na nossa
música contemporânea, podemos encontrar um exemplo em
que o fim de uma obra poderia sugerir uma analogia com o
caos final. Parece que às criações humanas lhes falta aqueles
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valores absolutos que a natureza possui. O fim de uma peça
musical, o quão caótico seu comportamento possa ser, sempre
aparece condicionado pelo crescimento formal ao qual
pertence. Ao contrário do início, onde supostamente nada
ainda aconteceu, o final vai ser simultaneamente abraçado e
permeado pela inércia organizadora do seu passado artificial.
E assim serão seus ouvintes, porque, se eles ouviram bem, as
suas memórias, similar à memória de um computador, terão
seguido o programa a partir de um endereço estritamente
especificado: o início. Enquanto a natureza não tem memória,
nós temos. Para nós, o caos é um potencial e não um fim 50
(2004, 49).
O contexto caótico e labiríntico da Feira de São Joaquim transpõe-se para a peça
etnex o falatório a fim de tornar-se a estrutura que dá suporte às 'falas concertantes'
daqueles que vivem em Salvador, expostas em suas expressões verbais/orais e no
seu gestual. A 'forma' da feira, onde aquele que nela se insere é capaz de, enquanto
percorre suas multivias, experimentar pluralidade sonora e, principalmente,
recorrências dessas experiências, é transferida para a peça. Ciclos e platôs sonoros,
como texturas de “carrinhos” e “bichos”, ou mesmo de pequenos contrapontos de
falas, são percebidos ao longo da linha do tempo da obra (os elementos vão sendo
apresentados, adicionados e reapresentados, com variações), da mesma maneira
que se pode percebê-los quando se trafega pelo interior da feira.
Entretanto, em busca da 'desnaturalização', além das referidas variações
rítmicas e texturais, um elemento faz-se extremamente importante como estratégia

50

Many a musical work begins with what might be called an analogy in gesture to initial chaos – a
kind of exposed potential in a state of suspended force. (…) But no where, not even in our
contemporary music, can we find an example where the end of a work would suggest an analogy
to final chaos. It seems that human creations lack those absolute values that nature possesses.
The end of a musical piece, however chaotic its behavior may be, always appears conditioned by
the formal growth to which it belongs. Unlike the beginning, where nothing is supposed to have yet
happened, the end will be simultaneously embraced and pervaded by the organizing inertia of its
artificial past. And so will its listeners, because, if they have listened well, their memories, similar to
the memory of a computer, will have followed the program from one strictly specified address: the
beginning. While nature has no memory, we do. For us, chaos is a potential and not an end.
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composicional, o de variações de intensidade, conseguidas por adição/subtração de
camadas sonoras ou diferenças de dinâmica: pianos, fortes (com seus diferentes
graus) e crescendos, decrescendos, tanto em uma voz (track) como em vozes
combinadas. Mesmo no intuito de 'desnaturalizar' o sentido sonoro da feira na peça,
o compositor ainda assim protege o seu caos natural, que não é afetado por essa
desnaturalização. Com isso, é favorecido um aspecto que se revela tanto no
processo composicional (desde a escolha de material, com a incursão do compositor
na feira, à sua conclusão) quanto na audição da peça pelo ouvinte: uma atitude de
contemplação. Contemplação natural pela desnaturalização composicional.
A seguir, ilustração de uma das fases de edição de áudio, com todas as
'unidades' já previamente preparadas e divididas em canais:

Figura 7: Captura de fase de edição

A experiência da sensação sonoro-espacial da feira é repassada para a peça
através da divisão em 04 (quatro) canais do material de áudio que, por sua vez, na
execução/audição, devem ser separados em um sistema quadrifônico. Tal solução
serve não apenas para o fim supracitado, mas também para abrandar o efeito do
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'chiado'

causado

pela

sobreposição

de

camadas

ou

por

uma

eventual

ininteligibilidade das vozes.
A obra tem suas seções construídas a partir da conjunção das unidades
diversas que a compõem, fazendo com que os sons dos carrinhos, animais, buzinas
e ruídos sejam integrados em um todo, a fim de amplificar os falares, ecoando-os.
Esses agrupamentos de unidades geram seus sentidos rítmicos, texturais e
melódicos.
O sentido rítmico resulta principalmente do agrupamento das unidades
'carrinhos', 'animais' e 'buzinas' que, individual e/ou conjuntamente, afora a própria
riqueza timbrística das mesmas, exercem o papel tanto de acompanhamento de
alguma outra atividade sonora como de atividade principal, quando, e.g., são
amalgamados em uma polirritmia dividida em 04 canais. Esse efeito pode ser
percebido ainda na primeira seção da peça (~ 3min), no momento em que os sons
dos carrinhos são paulatinamente apresentados e sobrepostos:

Figura 8: Captura de polirritmia de carrinhos

O sentido textural é alcançado mediante a combinação da riqueza timbrística das
unidades, sobretudo daquelas que servem mais especificamente para essa
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finalidade. Sons de moedas tilintando, e.g., (unidades 'outros') apesar de possuírem
certa ritmicidade em si, funcionam muito mais como efeito sonoro, especialmente
quando combinados com “clanks” (também unidades 'outros'). Outro exemplo pode
ser constatado quando os “rádios” surgem com suas respectivas 'músicas internas':
eles aparecem para compor esses platôs texturais, além de, obviamente, trazerem,
por colagem, a sensação de 'músicas dentro da música'. Porém, diferentemente de
uma mera citação sonora dentro de um todo composicional, as músicas dos rádios
interagem de forma rítmica (como segmentos que são), textural e, sobretudo,
conceitual: o que o feirante ouve e como isso se relaciona com todos os outros sons
que ele também ouve, na caoticidade natural da feira.
Duas dessas músicas surgem de maneira enfática – sem contar aquelas que
estão sutilmente presentes na ambiência geral da feira, captadas pelo gravador
digital. A primeira, um arrocha, dialoga com um tema assoviado por um falador (já
apresentado na introdução da peça) e pelo chilreio dos passarinhos, e é o elemento
que caracteriza a passagem da parte A para a parte B da peça (vide organização
formal, a seguir). A segunda, um samba de roda, também dialoga com bichos
(galinhas d'angola), mas age principalmente como acompanhamento para a
reapresentação final de materiais e funciona como transição entre as partes AB e
Coda.
Já o material “melódico-falado” é derivado das unidades previamente
agrupadas como 'falas avulsas' e 'depoimentos' extraídas do áudio bruto. A decisão
tomada de "picotar" essas falas em minigestos nucleares e que, em um primeiro
momento (o da captação de áudio), são sentenças-padrão da linguagem falada
(como no caso das entrevistas/depoimentos, e.g.), afeta inclusive as seções que
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compõem toda a forma da peça. Os gestos nucleares de fala

51

geram os gestos

nucleares das seções e, se a consecutividade e/ou simultaneidade dos primeiros
trabalham como formação de linha(s) melódica(s) e, ao mesmo tempo,
ritmo-contrapontístico e textural da peça – para que não se sinta um clima
jornalístico ou de depoimento que esses gestos de fala mais longos poderiam
acarretar –, os gestos nucleares das seções delineiam sua forma geral. Ao material
falado, que por sua natureza é detentor de grande diversidade, somam-se as outras
unidades geradoras de uma constituição rítmica e textural.
Todo esse material – com a diversidade que ele implica – é então disposto na
forma geral da peça. Primeiramente, a segmentabilidade, comum tanto na música
quanto na linguagem, faz-se presente não só no próprio processo composicional
individual escolhido, de forma maximizada, para cada 'unidade' (como nas
segmentações das falas, dos carrinhos, etc.), mas também nas divisões de suas
seções, divisões essas que se processam, por sua vez, através de segmentos
gestuais/musicais52.
A unificação dessa segmentabilidade na linha do tempo da obra, que passa a
ser justamente uma de suas problemáticas, é conseguida sobretudo graças às
atribuições características da linguagem que possibilitam tal unidade entre
segmentos consecutivos e simultâneos: seus significados (léxico e extrínseco), sua
capacidade comunicativa e, especialmente, sua continuidade (cf. Agawu). Para
51

52

Tais gestos nucleares são extraídos da essência de sentenças, completas ou incompletas, faladas
por aqueles que compõem a feira. Por exemplo, de uma longa entrevista através da qual um
feirante expõe toda sua identidade e relação com a feira, extrai-se um gesto-sonoro-nuclear: [uma
heroína!]. Esses minigestos agem como células ou motivos rítmico-melódicos e, individualmente
ou agrupados com outros gestos (falados ou não-falados), contribuem com a construção não
apenas das micro e macrosseções, mas de toda a narrativa poética da obra.
Dois exemplos de transição entre micro e macrosseções, respectivamente: o ab ovo na unidade
[olha a faca!], a partir dos 2min32s, e o pontilhismo de unidades de falas culminando, aos
9min45s, com a transição entre as partes B e AB.
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tanto, o material falado extraído da feira – depoimentos, conversas, falas 'sem
sentido', pregões – é organizado em seções que levam em consideração e seguem
essa continuidade e significados a partir da visão subjetiva e presencial do
compositor-pesquisador-freguês que com ela interage.
Tal organização dos falares, pela sua subjetividade, torna-se o mecanismo de
limitação e organização das macrosseções componentes da forma da própria peça
musical, e pode ser demonstrada da seguinte maneira:
Introdução

– 01'50''

Parte A – apresentação do feirante

01'50'' – 05'05''

Parte B – apresentação da feira

05'05'' – 09'45''

Parte AB – a feira e seus feirantes

09'45'' – 13'00''

Coda

13'00'' –

As apresentações (partes A e B) e interações (parte AB) de feira e feirantes são
demonstradas não apenas a partir dos falares desses feirantes, mas principalmente
pela presença do compositor, o que se dá em duas fases claramente distintas: no
próprio campo onde se torna parte integrante e no ato de compor. A seguir,
exemplos de materiais sonoros que caracterizam cada uma dessas seções:
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Material

Parte A

[quem
Falado

Não falado

[colega!]

Parte B

sou

Parte AB

eu?] [vinte limão é um real!] [ó o peso] [quem

[conhecido [ó o peso!] [é o quê? aí sou

eu?]

bom!]

rende...]

heroína!]

carrinhos de feira

moedas e clanks

bichos e rádio

[uma

Tabela 2: Exemplos de materiais em diferentes partes da peça.

A narrativa musical – confabulação do ouvinte e do compositor (cf. Albright) –
é fundamentada pela narrativa da linguagem que, por sua vez, é organizada a
começar desses falares identitários dos feirantes e de seus diálogos com as
representações sonoras da feira que eles próprios compõem. A linha narrativa
deseja então expor a identidade subjetiva do feirante e suas formas de expressões
sonoras, faladas ou não.
O ponto culminante escolhido para a peça é quando, propositadamente de
maneira frustrante, no final da parte B, após um crescendo rítmico dos sons de
carrinhos e moedas, sucede a revelação solitária, aos 8min06s, da questão que
mais intriga a relação feira-feirante (por isso mesmo preparatória para a parte AB), o
seu verdadeiro problema – [o pobrema é dinhero] –, sendo seguido por um caótico
pontilhismo de falares anteriormente apresentados.
Adiante, uma listagem das macroestratégias composicionais aplicadas à peça
etnex o falatório, algumas já comentadas além de outras tantas que levam em
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consideração não apenas decisões pontuais como também procedimentos formais
mais amplos:
1. Agrupamento, por simpatia, de materiais audiogestuais previamente
segmentados. Aqui, há uma dupla divisão e consequente agrupamento
por elementos comuns. O primeiro, o agrupamento de materiais sonoros
falados e os não falados. O segundo, dentro de cada um desses dois
anteriores

(respectivamente),

conjuga

por

paridade

conceitos

denominados 'subjetivos', como as falas que trazem em si significados
comuns ([eu sou um feirante] e [colega! conhecido bom!], e.g), e aqueles
materiais “meramente” sonoros, mas de características 'objetivas' ou
'concretas', como, e.g., carrinhos de feira com sua sonoridade percussiva
'metálica' e os sons,

também metálicos, de moedas tilintando. Um

exemplo sonoro desse resultado na peça pode ser percebido quando
combinações de sons de carrinhos e moedas (agrupamento objetivo)
dialogam com falas de feirantes que retratam o dia a dia da feira
(agrupamento subjetivo), entre aproximadamente do 6° ao 8° minuto, e.g.:
[já tá comeno água, já?], [ôxi, comecei seis hora...], [ó o peso!], [o
pobrema é dinhero] (esse último, um exemplo eletroacústico de word
painting, com as moedas a tilintar).
1.1

Unidades de falas subagrupadas por 'subjetividade': identidade do

feirante (quem ele é, como ele se vê) e identidade da feira que a
caracterizam como feira;
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1.2

Unidades sonoras (não-falas) subagrupadas por 'objetividade':

carrinhos, bichos e buzinas, com propriedades rítmicas naturais
acentuadas, e sons com riqueza tipicamente passíveis de constituições
texturais (moedas, rádios, “clanks”, e.g.);
2. Aproveitamento da ambiência sonora da própria feira como
acompanhamento musical para a narrativa vocal falada, tanto de forma
'crua' em determinada(s) voz(es) (tracks), quanto também através de
intervenção composicional (combinação carrinhos-falas, e.g.). Trata-se de
todo o entorno sonoro resultante da captação de áudio presente no áudio
original (gravação bruta) que também é perceptível e transformado
quando se tem sobreposições de 'vozes'. Há sempre o primeiro plano de
determinada voz (carrinhos, bichos, falas, etc.), mas também toda uma
textura “natural” de pano de fundo, que se soma às outras (“naturais” ou
“compostas”).
3. Combinações das unidades gerando platôs verticais texturais
contrastantes (consecutiva e/ou simultaneamente) e narrativa horizontal
enfatizando o esquema [feirante(A) → feira(B) → feirante-feira(AB)], por
meio de contrapontos, variações e deslocamentos de unidades de falas
segmentadas e/ou blocos de uma ou mais vozes. Os contrastes ocorrem
de maneira vertical através de combinações de materiais gerando blocos
sonoros – como bichos e rádios combinados (bloco por si só já
contrastante) –, e os blocos, por sua vez, contrastam com os blocos que
os seguem ou antecedem (platô de carrinhos, e.g.). A narrativa que alinha
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a forma A-B-AB e suas consequentes qualidades internas é gerada pela
horizontalidade dessas unidades de falas segmentadas, apresentadas e
trabalhadas composicionalmente, como células motívicas que são.
Exemplos podem ser percebidos nos contrapontos entre as unidades [mar
rapaizi] e [bora rapá...] e os 'mini' tuttis que os seguem, quando somados
aos [conhecido bom!] e [colega!] (a partir dos 3min08s).
4. Divisão formal sob o esquema A-B-AB, com clímax estabelecido a
partir de seção áurea (em 2/3 da peça: “o pobrema é dinhero”).
5.

Intensidade

como

fator

ao

mesmo

tempo

representativo

e

'desnaturalizante' da feira, ademais de unificador (das partes e subpartes),
por acréscimo/decréscimo sonoro de vozes ou blocos de vozes, e/ou
variações de dinâmicas – também de vozes individuais ou blocos. Cada
unidade,

seja

ela

falada

ou

não,

possui

dinâmicas

naturais

automaticamente aproveitadas ao longo da peça – já que variações de
intensidade são geradas, conscientemente ou não, por um falador ou um
'empurrador de carrinho', e.g., e captadas pelo gravador digital. Essas
unidades com intensidades próprias, quando combinadas, criam ainda
mais variações de dinâmicas, porém intervenções composicionais diretas
também incidem sobre essas unidades quando, e.g., uma deve soar
menos do que a outra (como em uma 'melodia acompanhada', aos
2min24s) ou quando, para enfatizar um gesto preparatório de passagem
entre diferentes seções, dá-se um subito piano crescendo ao fortíssimo
(7min42s).

76

6. Escolha de divisão espacial de música de caráter eletroacústico em 04
canais, para consequente resultado aural em quadrofonia (canais
independentes), com

o

intuito

de

clarificar nuances de

vozes,

intensidades, timbres e ritmos (como no exemplo do pontilhismo de falas
já citado anteriormente).
Estratégias composicionais aplicadas ao binômio música e fala, que dizem
respeito tanto ao modo de organização quanto à maneira pela qual essa
organização é construída – a qual, por sua vez, se baseia na característica 'formal'
da própria feira e se desenha a partir dos falares e de seus gestos e significados –
reafirmam a já citada proposta 'guarda-chuva' de Brün, no que concerne às
possíveis relações desse mesmo binômio: sons da linguagem são explicitamente
utilizados como material musical; música emula comportamentos linguísticos (como
diálogos entre falas de feirantes, consecutiva ou simultaneamente, e 'falas' de
animais e buzinas, e.g.) e, de acordo com a estrutura apresentada anteriormente,
movem-se em analogia, reforçando as inúmeras possibilidades existentes e
disponíveis para que sejam aproveitadas, sobretudo composicionalmente, a fala e a
música.
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3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho, de cunho investigativo, não tem a pretensão de ser exaustivo,
menos ainda conclusivo. Ao contrário, abre novas perspectivas de pesquisa e
aplicação dos conceitos nele expostos. A partir da análise de contribuições
filosóficas e composicionais contemporâneas, e principalmente pela efetivação
prática desses aportes e de seus desdobramentos, reafirma-se quão vasta e rica
pode ser a interação dos campos singulares da fala e da música.
O recorte apresentado – dos falares populares manipulados por técnicas
tradicionais do compor, revistas e inseridas em ambiente digital – tem como
finalidade traduzir um conceito atual de hibridação não apenas do objeto composto,
mas da atitude e do ato composicionais. Essa hibridação ocorre, logo no primeiro
momento, em uma macroescala, justamente entre a pesquisa de campo com
objetivo precípuo de coleta de material para fins composicionais e a manipulação –
em caráter processual e formal – áudio digital desse mesmo material.
A proposta do autor, por ter como escopo a fala dos que vivem a Feira de São
Joaquim, prioriza especialmente um estudo embasado na literatura musical baiana
referente ao tema da utilização da música falada, tentando, contudo, ampliar ainda
mais o tratamento dado ao 'falar' do povo em seu próprio habitat. Tudo isso
conectado com conceitos atuais concernentes a gestos e representações, em um
contexto ainda mais amplo da relação música e linguagem.
Novos rumos de pesquisa apresentam-se oriundos de questões provocativas,
por exemplo, de como dar-se-iam diálogos entre falares de diferentes naturezas e/ou
origens, ou interações entre falares e formações instrumentais diversas, populares
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e/ou eruditas. Ou ainda, de como poderia ser problematizada uma composição que
conjugasse, ademais, elementos midiáticos (de vídeo, inclusive), e prezasse pela
intervenção composicional direta daqueles que são objeto de pesquisa – os próprios
faladores.
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etnex o falatório – A. Pochat, 2011 (Sonograma)
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