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Resumo:  Partindo da noção de escalas  temporais,  estabelecida por Curtis Roads,  e considerando a 
referencialidade  como  importante  elemento  musical,  no  presente  artigo  analisamos  diferenças  de 
abordagem  entre  três  peças  de  música  eletrônica  experimental,  no  que  diz  respeito  a  práticas  de 
colagem musical  utilizando amostras de pequena duração:  Velocity,  parte  da obra  Plexure,  de John 
Oswald, O Chá, de Mário Del Nunzio e Product Placements, de Johannes Kreidler. 
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Musical Collage Using Short Duration Samples - Three Approaches:
Velocity, O Chá and Product Placements

Abstract: Using the concept of time scales, established by Curtis Roads, and considering referentiality 
as a very important  musical  factor,  an analysis is made, in respect  of different approaches in three  
pieces of experimental electronic music dealing with the use of short duration samples, in a context of 
musical  collage  practices.  The pieces  analised  in  the  article  are:  Velocity,  part  of  the  larger  work 
Plexure, by John Oswald, O Chá, by Mário Del Nunzio and Product Placements, by Johannes Kreidler. 
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1. Introdução: Três Peças de Música Eletrônica Experimental

Nesse  artigo  analisamos  três  peças:  Velocity (1993),  décima  segunda e  última 

parte da obra  Plexure,  de John Oswald;  O Chá (2004), de Mário Del Nunzio,  e Product 

Placements  (2008), de Johannes Kreidler. A escolha das três se deu como uma maneira de 

articular, através de certas similaridades, diferenças significativas, no que concerne o estudo 

de  práticas  de  colagem  musical  como  estratégia  composicional.  Essas  diferenças  são 

analisadas tendo como enfoque a noção de escalas temporais, desenvolvida por Curtis Roads, 

em seu livro Microsound (ROADS, 2004), e a questão da referencialidade como importante 

fator musical, como aponta Chris Cutler, em seu artigo Plunderphonia (CUTLER, 2004). 

As  similiridades  entre  as  peças  se  estabelecem  a  partir  das  seguintes 

características: curta duração (aproximadamente 33 segundos para a peça de Kreidler, 58 para 

a de Del Nunzio e 72 para a de Oswald); utilizam amostras advindas de outras músicas, como 

elementos  composicionais;  essas  amostras  são  de  pequena  duração,  variando  entre  a 

configuração de um gesto e a de uma partícula sonora, componente de um som/gesto mais 

longo;  há  uma  grande  predominância  de  montagem das  sequências  musicais  partindo  da 

justaposição das amostras, tornando possível pensar o fluxo temporal como a velocidade na 
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qual as amostras se sucedem; são peças fixadas sob suporte, mas que não estão diretamente 

ligadas à tradição de concerto e difusão de música eletroacústica (Velocity foi lançada como 

parte da obra / CD Plexure, O Chá foi originalmente concebida como uma trilha para dança, 

Product Placements articula uma série de ações políticas e de arte da performance).

Por  sua  vez,  as  diferenças  se  concentram  na  forma  com  a  qual  as  peças 

estabelecem relações de reconhecibilidade para com as músicas das quais foram retiradas as 

amostras; o modo como tratam a referencialidade e a finalidade quanto ao uso de práticas de 

colagem  musical;  como  articulam  aspectos  formais  e  perceptivos,  a  partir  de  modos 

específicos de lidar com as amostras; como articulam aspectos temporais ligados à noção de 

escalas temporais.

2. Escalas Temporais, Referencialidade, Familiaridade

Em  seu  livro  Microsound,  Curtis  Roads elenca  9  escalas  temporais:  Infinita, 

Supra, Macro, Meso, do Objeto Sonoro, Micro, da Amostra, da Sub-amostra, Infinitesimal. 

Neste artigo, nos interessam às escalas temporais intermediárias. Propondo que a "percepção 

humana processa cada escala temporal diferentemente", ele define:

"2.  Supra:  uma escala  temporal  além daquela  a  qual  pertence  uma composição  
individual, se extendendo por meses, anos, décadas e séculos.
3. Macro: a escala temporal da arquitetura ou forma musical, medida em minutos 
ou horas, ou em casos extremos, em dias.
4. Meso: divisões da forma. Agrupamentos de objetos sonoros em hierarquias de  
estruturas de frase de variados tamanhos, medida em minutos ou segundos.
5. Do Objeto Sonoro: uma unidade básica da estrutura musical, generalizando o  
conceito tradicional de nota para incluir eventos sonoros complexos e em mutação, 
em uma escala temporal abrangendo de uma fração de segundo a vários segundos.
6. Micro: partículas sonoras em uma escala temporal que ultrapassa (para menos) o 
limiar da percepção auditiva (medida em milésimos de segundo ou milisegundos)."
(ROADS, 2004: 3-4).

A partir  dessa definição,  nos  interessa  notar  como,  ao operar  entre  as  escalas 

temporais  Micro e  do Objeto Sonoro, as três peças articulam aspectos formais, situados na 

escala Meso e assim, constituem a forma, pertencente a escala temporal Macro. Além disso, 

podemos situá-las, em uma escala Supra, de uma época na a qual o CD era a forma dominante 

de suporte tecnológico para a produção musical,  para uma outra na qual arquivos digitais 

passam a exercer dominância.

O objeto sonoro, tal como implica a definição da escala temporal 5, precisa ser 

compreendido  como  uma unidade,  como  algo  cuja  identidade  possa  ser  estabelecida,  um 
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evento  sonoro  destacável.  A  definição  da  escala  Meso depende  dessas  identidades  para 

configurar "agrupamentos" e "hierarquias".  Por sua vez, a escala temporal  Micro se apoia 

justamente na dificuldade ou impossibilidade da percepção de unidade identitária; quando se 

sucedem, as partículas sonoras tem duração por demasiado curta para que possam ser ouvidas 

individualmente,  e  assim,  dão  a  sensação  de  continuidade  sonora,  configurando  gestos 

maiores (pertencentes a escala  do Objeto Sonoro  e/ou Meso). Entre as escalas  Micro  e  do 

Objeto Sonoro há uma zona de incertezas, de difícil e variada categorização, onde já existem 

processos  de  individualização  dos  sons,  mas  as  identidades  percebidas  não  são  ainda 

suficientemente fortes. 

Essa  identidade  do  objeto  sonoro  pode  ser  estabelecida  de  várias  formas. 

Especialmente  relevante  para  o  estudo  das  práticas  de  colagem  musical,  é  pensar  esse 

estabelecimento  através  da  possibilidade  de  reconhecimento  da  música,  estilo  musical, 

intérprete e/ou fonte sonora  relacionados à música da qual foi extraída a amostra utilizada. A 

essa  operação,  denominaremos  reconhecimento  da  fonte  musical,  para  diferenciá-la  da 

operação de "reconhecimento de fonte sonora".

Durante a entrevista com Norm Igma (OSWALD, 2000: 9), John Oswald define o 

termo plunderphonics, criado por ele mesmo, como "a transformação radical de música muito 

familiar" (com a qual muitos possuem familiaridade).  Suas declarações seguintes apontam 

para a  necessidade de explorar  essa familiaridade óbvia,  e de ver essa prática  como uma 

paródia,  e  como  tal,  não  necessariamente  engraçada.  A  importância  da  familiaridade,  no 

contexto dessa entrevista, é ainda mais ressaltada pela concepção particular de hook (gancho) 

que o autor estabelece:

"Qualquer ponto, em uma música,  no qual você sinta que chegou a um local de 
relaxamento ou de bem estar ou de familiaridade ou tudo isso. Um lugar como o lar.  
(...) Toda canção de sucesso (...) tem elementos virais, ou ganchos, que vão para  
dentro de você e lá se alojam, se tornam parte de você.” (OSWALD, 2000: 13)

Acionar  esses  ganchos,  trabalhar  a  partir  dessa  possibilidade,  seria  uma  das 

principais potências da prática do plunderphonics. Essa possibilidade se dá principalmente em 

contextos em que a difusão de certas obras musicais é muito ampla e a presença delas se faz 

em diversos meios;  em uma realidade urbana recente,  (na qual as peças abordadas foram 

criadas) essas obras são frequentemente canções de grande sucesso comercial.

A relação das peças com essas colocações serão consideradas, auxiliadas por três 

das categorias de aplicações do uso de amostras derivadas de músicas, definidas por Chris 
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Cutler  (CUTLER,  2004:  154-5):  importação  total,  na  qual  gravações  de  música  são 

incorporadas simultaneamente como objeto e tema do trabalho criativo; fontes irrelevantes: as 

amostras são utilizadas como material sonoro, valorizadas por sua "sonoridade", sem procurar 

tecer relações com a música original;  fontes não-identificáveis, em que as manipulações de 

transformação do som são tão radicais que não é possível identificar a amostra original.

3. Análise das Peças

Velocity  ("velocidade") é o décimo segundo movimento da obra  Plexure,  e foi 

lançada em CD em 1993 (OSWALD, 1993). Seus 71.8s podem ser divididos em duas partes,  

denominadas pelo compositor  Tremendous (do início até 36.47s) e  Tremulous  (desse ponto 

até o final).

Para compor a peça, Oswald preparou um banco de amostras retiradas de centenas 

de  gravações  contendo  músicas  de  sucesso  comercial,  lançadas  entre  1982  e  1992  (com 

algumas excessões: gravações lançadas anteriormente, mas que não destoavam das outras). As 

músicas foram escolhidas de acordo com estatísticas de venda, colocações na pontuação da 

revista Billboard e capacidade de evocar a noção de gancho (conforme descrita na seção 2). 

Para o autor, esse banco de amostras representaria sonoramente a primeira década da era do 

CD. 

Os trechos musicais  desse banco foram então ordenados,  com a ajuda de Phil 

Strong,  do  mais  lento  ao  mais  rápido,  em  termos  de  andamento.  Essa  catalogação  do 

andamento  de  cada  trecho  se  tornou  um  fator  primordial  para  a  estruturação  da  peça 

(OSWALD, 2000: 15). 

Antes  de  configurar  objetos  sonoros,  várias  amostras  foram  combinadas  com 

outras, mixadas e alteradas espectralmente (através do uso de filtros e também de efeitos de 

metamorfose espectral - de um conteúdo espectral a outro). Essas operações tiveram como 

objetivos  tornar  menos  óbvio  (ou  fácil)  o  reconhecimento  das  fontes  musicais  de  cada 

amostra, além de indicar similaridades entre as músicas amostradas. A obra seria capaz de 

acionar o maior número de ganchos possíveis, e com eles, reconhecimento de fontes musicais, 

além de estabelecer uma relação reflexiva e crítica em relação a alta similaridade das músicas 

utilizadas. A partir dessas concepções, o trabalho de montagem da peça procurou apontar para 

a criação de uma rede hipertextual de relações musicais entre as amostras usadas (OSWALD, 

2000:  14).  Similaridades  gestuais,  rítmicas  e  timbrísticas  são  usadas  para  promover  o 
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encadeamento  entre  objetos  sonoros;  a  sequencia  deles  procurar  criar  uma  sobrecarga  de 

reconhecimento e tentativas de identificação no ouvinte.

Por essas características, a peça pode ser categorizada como um caso de colagem 

musical do tipo importação total. Embora, como veremos, na parte final da peça, as operações 

executadas tornam o reconhecimento de fonte impossível, o compositor articula isso como um 

caso limite, um negativo: não é mais possível lidar com a referencialidade, a velocidade se 

tornou demasiada para tal.

Em Velocity, além do andamento, uma noção importante é a taxa de sucessão dos 

objetos sonoros. Após articulação de um glissando de guitarra,  ao final de  Tremendous, o 

andamento das amostras  utilizadas  se torna mais  rápido,  o que indica o começo da seção 

Tremulous.  O que  se sucede  é  um grande gesto de  acelerando,  que  age  sobre a  taxa  de 

sucessão dos objetos sonoros,  até  que,  próximo a 56s,  ocorra uma transição em que essa 

sucessão começa a operar na escala temporal  Micro; as amostras se aglutinam e passam a 

cada vez mais fazer parte de uma textura sonora comum, até se tornarem partículas sonoras 

indiferenciáveis ao final da peça. Esse movimento é acompanhado por uma predominância de 

sons rítmicos que remetem a instrumentalidade de uma bateria, motor rítmico da maioria das 

músicas amostradas. 

O Chá, de Mário Del Nunzio, foi criada em 2004, inicialmente como trilha para a 

dança  homônima  de  Melina  Scialom.  Foi  apresentada  em  diversos  concertos  de  música 

eletroacústica  e  posteriormente  lançada  como  faixa  no  álbum  virtual  "Música  Eletrônica 

2004" (DEL NUNZIO, 2009). Seus 58.053 segundos podem ser subvididos em três seções, 

separadas por pausas, compreendendo a apresentação do material composicional (do início até 

a primeira pausa, em 8.144s), e os dois desenvolvimentos, na qual esse material sofre diversas 

transformações  (desconstrução  e  remontagem  da  sequência,  aplicação  de  reverberação, 

expansões temporais, filtros ressonantes, etc: os momentos iniciam-se em 9.963s e 36.78s).

Ao ser entrevistado (SILVEIRA, 2011),  o compositor  declarou que a primeira 

parte  da  peça  foi  construída  a  partir  de  amostras  de  1  a  2  segundos,  retiradas  de  CDs 

(quantidade incerta, entre 30 e 60, provavelmente), de sua coleção pessoal. Essas amostras 

foram numeradas  e  então  re-sequenciadas.  A  partir  dessa  nova  sequência,  aplicou-se  um 

processo no qual estabeleciam-se as durações, tratamentos de equalização e panorâmico para 

essas amostras, que foram então justapostas. No campo das durações, seguindo a sequência 

(início da peça), de 10ms, as amostras tendem a aumentar progressivamente seu tamanho, até 

atingirem 38ms.  O tratamento  panorâmico sempre  se faz de um lado ao outro do campo 

estéreo; nas primeiras amostras, ele percorre os extremos (da direita para a esquerda e vice-



XXI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música - Uberlândia - 2011

versa). Progressivamente, esse movimento se torna, em média, menor, e o panorâmico mais 

centralizado.

O  compositor  intencionalmente  tornou  a  reconhecibilidade  de  qualquer  fonte 

musical impossível, operando com amostras no âmbito da escala temporal  Micro  (10 a 38 

ms). A duração curta das amostras, somado ao fato de se sucederem uma após a outra, faz 

com que elas formem um único gesto/textura de aproximadamente 8 segundos (denominado 

anteriormente de "apresentação do material composicional"), pertencente as escalas temporais 

do Objeto Sonoro e Meso (dependendo da escuta, agrupam-se objetos sonoros intermediários, 

o que no entanto não invalida a visão desse gesto como um objeto sonoro e primeira parte da 

forma da peça). Desse modo, a peça não opera utilizando ganchos nem relações declaradas de 

familiaridade.

Essa postura em relação a colagem musical se enquadra na categoria  fontes não-

identificáveis. Segundo o próprio compositor,  a partir da estruturação de caráter abstrato e 

auto-suficiente da peça, "quaisquer que fossem as amostras utilizadas, a diferença de resultado 

ia ser, aparentemente, irrelevante". Embora esse discurso enquadre os sons como tendo fontes  

irrelevantes,  as amostras não são tratadas propriamente como "material  sonoro"/  "material 

composicional" pelo autor: são apenas sons convenientes, disponíveis, ao fácil alcance, que 

ele utiliza para criar o material da peça (ou seja, as amostras não se diferenciam por suas 

qualidades sonoras específicas). Além disso, não é certo de que a coleção específica de CDs 

utilizada  pelo  autor,  em sua  heterogeneidade,  não  tenha  de  fato  relação  com o resultado 

sonoro  (isto  é,  uma  vez  que  tenha-se  o  conhecimento  da  proveniência  dos  sons,  não  é 

realmente certo que as fontes sejam irrelevantes). 

Johannes Kreidler compos Product Placements ("publicidade indireta/ embutida") 

em 2008. Em seus 33.74s,  a peça utiliza 70200 amostras  de músicas.  Para cada uma das 

amostras, o compositor preencheu um formulário de autorização de uso, agindo de acordo 

com a legislação alemã. No dia 12 de setembro de 2008, Kreidler foi entregar a documentação 

na agência de regulamentação GEMA. (KREIDLER, 2008). 

A peça  foi  pensada  como  parte  da  obra  conceitual  e  performance  homônima 

(Kreidler menciona se tratar de uma obra "teatral multimídia"), cuja intenção era provocar 

uma discussão acerca do futuro das leis de direitos autorais na Alemanha e a relação entre uso 

criativo e compensação financeira, no que concerne a música, durante a era digital.

Formalmente,  Product Placements alterna articulações (envolvendo as amostras) 

nas escalas do Objeto Sonoro e Micro. Começa encadeando amostras curtas (entre 70 e 80 ms 

e de duração cada vez maior), que agrupam-se perceptivamente em um objeto sonoro quando 
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há  um  silêncio  (por  exemplo,  do  início  até  0.9s).  Em  3.96s, um  som  contínuo  surge, 

sobreposto, articulando um gesto de crescendo, que é acompanhado pela camada inicial.  As 

amostras, justapostas, durando até cerca de 120ms, podem ser percebidas separadamente, mas 

com uma certa ambiguidade. Em 6.45s, atingido um clímax de intensidade, a peça inicia sua 

segunda parte, que segue até 10.44s, explorando justaposições de amostras de duração mínima 

(e cujo resultado se assemelha a sons de ruídos de teste, como o ruído marrom). Nesse ponto, 

um jogo de alternâncias entre amostras com características harmônicas e amostras ruidosas é 

esboçado, para rapidamente dar lugar a um novo gesto crescendo, em 13.217s. Essa mudança 

de  foco  é  articulada  pela  pontuação  rítmica  de  5  batidas  (aqui  a  fonte  sonora  é 

propositalmente  reconhecível:  som de uma caixa-clara  tocada  com uma baqueta  dura).  O 

crescendo usa amostras curtas (entre aproximadamente 80 e 180ms), com uso ocasional de 

silêncios curtos (20 a 30ms) entre as amostras. Aqui, a articulação entre objeto sonoro e frase 

é aberta à ambiguidade. O crescendo em si, simplifica essa apreensão (reforçada pelo fato de 

ser um gesto recorrente).

A quinta parte da peça começa em 17.5, com um som de uma nota grave de piano 

soando,  com  uma  camada  de  ruído,  semelhante  ao  utilizado  na  parte  2,  sobreposto.  O 

decrescendo natural de intensidade da nota do piano é acompanhado pela camada de ruído, até 

que sobre apenas o ruído de intensidade baixa. Enquanto isso, uma outra camada de ruído, no 

qual é possível perceber frequências mais definidas, começa, ficando em primeiro plano. Essa 

camada tem sua velocidade de mudança ralentada, até ocorrer, em 25.782s, uma transição. 

Uma pequena amostra é colocada em repetição. Em 26.644s, começa a última parte da peça,  

que explora apenas uma amostra (um clichê musical, timbre transformado para dificultar o 

reconhecimento  da  fonte  sonora  exata).  Amostras  de  33ms  seguidas  de  pausas  (de 

aproximadamente  100ms,  gradativamente  aumentando  até  368ms),  criam  um  ritmo  e 

expectativa. O conteúdo harmônico de cada uso da amostra é o mesmo. Após um som de 

caixa-clara (esteira desligada), em 31.306s, a amostra desvela-se, com duração de 2.25s.

A familiaridade que Kreidler procura estabelecer, ao inserir amostras de duração 

maiores, não apela para a noção de gancho. O compositor, ao pensar sua "Musik mit Musik", 

aborda a familiaridade através da evocação de clichês e gestos desgastados, da colocação de 

que gravações de música são frequentemente encaradas e então tratadas como ruído. Em suas 

amostras  mais "reconhecíveis",  é possível indicar  muito mais o estilo de música ou fonte 

sonora,  do  que  a  música  específica  da  qual  a  amostra  foi  extraída.  Para  reforçar  essa 

estratégia,  o  compositor  evita  a  utilização  de  músicas  muito  conhecidas,  com as  quais  o 

público possa ter grande familiaridade.
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A sua peça, ao inserir-se majoritariamente na categoria fontes não-identificáveis, 

no que tange as aplicações de práticas de colagem musical, assume, ambivalentemente, uma 

retórica  pertencente  a  categoria  importação  total.  A  maioria  das  amostras  está  tão 

transformada  ou  dura  tão  pouco  que  não  é  possível  ouvi-las  como  algo  que  evoque 

referências. No entanto, ao alardear que utiliza um número enorme de amostras extraídas de 

músicas, Kreidler estabelece a idéia de que todos aquelas partículas sonoras, em um âmbito 

conceitual,  se  referem às  músicas  da  qual  foram extraídas.  Product  Placements,  de  fato, 

coloca músicas gravadas como tema e objeto da obra. No entanto, não são gravações que 

possam ser  individualizadas.  São músicas  que,  em uma era  digital,  circulam com grande 

velocidade pela internet, são comprimidas, carregadas e arquivadas; todas elas respondem a 

uma  existência  enquanto  arquivo  de  áudio,  compostas  por  simples  variação  numérica.  A 

individualização  das  músicas,  nesse  contexto,  remete  a  burocratização  e  às  amarras 

burocráticas que limitariam a atuação de artistas que lidam com práticas envolvendo colagem 

musical.

Artigo escrito com apoio da FAPESP, processo de número 2008/08632-8 e da CAPES.
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