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Resumo:

Esta monografia procura relacionar e aproximar conteúdos da disciplina

"Hipermídia e Interatividade" com conteúdos relevantes para o trabalho feito por

Henrique Iwao em suas Oficinas de Sampleamento Radical. São apresentadas as

noções de "ouvido como instrumento", "escuta compartilhada", "cultura do remix" e

"música em fluxo". Ao final, são descritos alguns exercícios que o autor propõe

durante suas oficinas.

Introdução:

Durante a disciplina "Hipermídia e Interatividade" foi informado aos discentes

que a cursavam que eles teriam de apresentar um seminário e escrever uma

monografia sobre um assunto relacionado ao conteúdo da disciplina. Foi dada uma

recomendação de que esses trabalhos tivessem relação, o mais direta possível, com

o projeto de pós-graduação desenvolvido pelo discente, caso este estivesse

desenvolvendo um.

Deste modo, a presente monografia procura relacionar algumas noções caras

à disciplina - como interatividade, fluxo informacional, hipertexto e interface - com o

projeto de pesquisa do autor, desenvolvido junto ao programa de pós-graduação de



música da Universidade de São Paulo.

Essa pesquisa, denominada "Colagem Musical na Música Eletrônica

Experimental", foi iniciada recentemente, no primeiro semestre de 2010, e ainda não

apresenta resultados consistentes, dado o pouco tempo de desenvolvimento. No

seu projeto, entretanto, estão definidos seus objetivos, escopo e diretrizes. Seu

resumo nos apresenta que a pesquisa "visa repertoriar e fazer uma reflexão sobre

obras e performances de música eletrônica experimental que utilizam gravações de

músicas como material musical. Serão analisadas algumas peças e práticas deste

repertório, relacionando os objetivos musicais, conceitos envolvidos, escolhas

técnicas e músicas utilizadas. Serão mapeados os procedimentos encontrados e

feita uma discussão sobre a terminologia relacionada."

Como a pesquisa pauta-se em noções tradicionais de composição musical e

obra como produtos artísticos fechados e autorais, torna-se necessário estabelecer

pontos de conexão com os assuntos abordados na disciplina a partir de uma

atividade relacionada, mas não exatamente pertencente ao escopo inicial da

pesquisa; essa atividade deve possibilitar um maior diálogo no contexto aqui

previsto e cumprir melhor o papel de estabelecer elos entre ambos os conteúdos

(alguns deles incluídos no projeto de pesquisa, outros pertencentes à disciplina

cursada).

Desde 2009 o autor tem ministrado oficinas de Sampleamento Radical1.

Nessas oficinas - aulas prático-teóricas, com entre 10 e 20 horas de carga horária -

os alunos utilizam gravações de músicas como material para compor projetos

sonoros e outras músicas. Isso é feito utilizando ferramentas simples de edição de

som e mixagem. A partir de discussões e apresentação de material teórico é

colocada a importância da referencialidade musical (e consequentemente, do fluxo

informacional), da noção de fruição ativa (e compartilhamento de escutas/ ouvido

como instrumento) e do que chamaremos aqui de cultura do remix2. Essas

atividades de oficina devem, portanto, cumprir o papel enunciado no parágrafo

1 Foram 4 oficinas: Oficina de Sampleamento Radical/Plunderphonics, no MIS-SP (São Paulo),
Museu da Imagem e do Som, de 1 a 24 de abril de 2009; Oficina de Sampleamento Radical, na
escola de música Minueto (Belo Horizonte), 03 e 04 de outubro de 2009 - evento organizado por
Azucrina Records; Oficina de Sampleamento Radical e Confecção de Vinis e CDs Preparados, no
SESC Pinheiros (São Paulo), 25 a 28 de novembro de 2009, ministrada conjuntamente com
Alexandre Fenerich; Oficina de Samplemaneto Radical, no SESC Avenida Paulista (São Paulo), de
02 a 18 de fevereiro de 2010. Informações adicionais podem ser encontradas em:
http://henriqueiwao.blogspot.com/2010/06/oficina-de-sampleamento-radical.html

2 A ser melhor comentada no corpo do texto. 



acima.

Ademais, escrever sobre as oficinas ministradas pelo próprio autor é realizar

uma reflexão mais aprofundada sobre  seu próprio trabalho fora da universidade,

estabelecendo pontos de contato mais consistentes entre os projetos acadêmicos e

a atuação artístico-pedagógica do autor.

Sampleamento Radical / Plunderphonics:

Sampleamento Radical foi o termo adotado pelo autor para nomear suas

oficinas. É um neologismo, que parte do inglês "sample" (em português "amostra"),

usado, nesse contexto, para designar amostras de sons, e "sampler" ("amostrador"),

máquina/instrumento musical que utiliza amostras de sons para construir

sequências musicais (ou simplismente: um tocador de amostras). Alternativamente,

dada a equivalência dos termos, poderia ter sido empregado o termo Amostramento

Radical; essa opção, na época, foi desfavorecida dado que outros músicos já vinham

utilizando o termo inglês "sample" nesse contexto, e era necessário um título que

pudesse chamar a atenção de interessados, fora de um âmbito acadêmico. Radical,

no caso, refere-se a uma prática em que o amostramento é empregado

consistentemente e insistentemente, em que as amostras de sons fossem o único

material musical a ser trabalhado. Ademais, com o emprego do termo "Radical",

esperava-se radicalizar a prática de apropriação de material (das amostras de sons),

de forma que esses sons fossem, em realidade, todos provenientes de gravações de

músicas já existentes.

Plunderphonics ou, em português, “Pilhagem Sonora” , foi o termo criado por

John Oswald, lançado em seu artigo "Plunderphonics, or Audio Piracy as a

Compositional Prerogative" (Oswald, 1986), para descrever a criação de músicas a

partir de amostras de músicas já fixadas em alguma mídia. Nesse processo, os

excertos musicais são recontextualizados, a partir de algumas idéias3 e/ou da

vontade e necessidade de se apropriar desses excertos. São utilizadas técnicas de

edição sonora, música eletroacústica, Djing e computação musical para as diversas

criações.

De certo modo, portanto, o termo empregado - "Sampleamento Radical" -

3 Desconstruir os ritmos de Bad, de Michael Jackson, inverter alguns dos sons e chamar a canção de
Dab, por exemplo. Essa canção consta nos discos que integram "69 Plunderphonics 69" (John
Oswald, Seeland Records, lançado em maio de 2001).



procurava alguma equivalência com o chamado "Plunderphonics", tentando, no

entanto, evitar as conotações destrutivas e rebeldes do primeiro (ao aludir a atos de

pilhagem).

O Ouvido Como Instrumento / A Escuta Compartilhada:

Desde o início do que chamamos hoje de música eletroacústica, diversos

artistas se apropriaram de outras músicas, através da utilização de gravações (de

música) como material para a composição de novas obras musicais. Por um lado,

essas apropriações eram fruto do próprio meio de produção - o estúdio -, onde

concentram-se os equipamentos de gravação, reprodução e edição de som; no

estúdio, segue-se a lógica de que, de um ponto de vista operacional, toda gravação

pode ser modificada e utilizada como material musical. 

Por outro lado, as apropriações eram um modo de lidar com a saturação

musical que aos poucos se colocava nos ambientes sonoros, além de estabelecer

um viés crítico acerca dos meios e tecnologias de produção, reprodução e difusão

de sons gravados.

Segundo OSWALD, John (1986: 5) "Toda música popular (…) existe, se não

legalmente, essencialmente, no domínio público. Escutar música pop não é uma

questão de escolha. Procurando ou não por ela, somos bombardeados (...). Difícil de

ignorar, despropositadamente redundante de imitar: como não tornar-se um

recipiente / receptor passivo?". Esse tipo de preocupação permeou (e ainda permeia)

o trabalho de inúmeros artistas.

Para ilustrar, podemos dar dois exemplos de obras com essas características:

“Collage #1 (“Blue Suede”)” (1961) de James Tenney, em que uma gravação da

canção "Blue Suede", de Carl Perkins, interpretada por Elvis Presley, serve de

material para a composição musical (a "primeira colagem"); “Plexure” (1993), de

John Oswald, em que milhares de amostras de músicas de inúmeros artistas são

utilizadas. A obra lida, portanto, de modo claro com a questão da saturação e

consumo musical incessante, (principalmente a partir do meio dos anos 80, em um

contexto capitalista).

Pierre Schaeffer, autor do “Traité des Objets Musicax: Essai Interdisciplines”,

(1966), como bem aponta OBICI, Giuliano (2008: 26-28), traz, no início de suas

pesquisas daquilo que denominava "música concreta" (apontamos aqui o ano de



1948 como inaugural desta postura), a necessidade de colocar o ouvido como um

instrumento. É através do ouvido que o compositor - longe de apenas selecionar e

adequar seus sons - descobre o musical dentro do sonoro. Esse ouvido, já nessa

época, opera conjuntamente com importante extensões (no sentido atribuído por

MACLUHAN, Marshall, 1964): o microfone, a caixa de som, o gravador e o

reprodutor de sons gravados.

Um ouvido instrumentalizado opera, através da escuta, diferentes ações sobre

o sonoro e o musical. Compreende uma noção de fruição que não é passiva e sim

ativa, que atua criativamente; uma escuta capacitada para analisar o dado sonoro,

relacioná-lo a outros dados - inseri-lo em um campo de possibilidades, de

combinações, de recontextualizações.

Esse ouvido que encontra o musical no sonoro (como a "escuta reduzida",

formulada por Schaeffer, na buscapor encontrar as qualidades intrínsecas ao sonoro

e daí extrair a musicalidade), também encontra o musical no musical, o referencial

no musical; também deduz informações a partir do e sobre o musical / sonoro.

WISHART, Trevor (1996: 240-1), nos fornece um bom exemplo: "Geralmente,

sons produzidos por criaturas individualmente podem ser tomados por expressar

algo sobre o estado interno, reações a eventos do meio-ambiente, respostas a

elocuções de outras criaturas, entre outras coisas (...). Em qualquer nível, o sentido

da elocução, seja como indicador, sinal, símbolo, signo ou fluxo sintático ou

sintagmático, entra na nossa percepção dos eventos".

Uma música, ao utilizar outras músicas como material, acaba por incorporar

informações, referências, memórias e histórias das músicas utilizadas. Os diversos

ouvintes, através de suas histórias peculiares de vida, seus hábitos auditivos e

musicais, suas habilidades, capacidades e experiências de escuta, cada qual com um

ouvido próprio, e guardada às proporções, uma escuta própria (que por sua vez, é

perpassada por um pensamento sobre a escuta).

Se nos afastarmos um pouco da noção de que são músicos especializados

que detém esse ouvido instrumental - se considerarmos que, em um certo nível,

todos os ouvintes de música desenvolvem um ouvido instrumental, então

poderemos começar a encarar a música gravada (reprodutível em reprodutores de

som - fones de ouvido, caixas de som) como um meio pelo qual as diferentes

escutas podem se exercer. Ademais, se esse ouvido operar, através de suas

extensões (microfones, equipamentos de edição de som e mixagem), ações que



resultem em novos projetos sonoros e/ou novas músicas, então esses resultados

também podem ser entendidos como um meio pelo qual as escutas se manifestam.

Deste modo, entendendo equipamentos e softwares de mixagem, edição e

tratamento de som como extensões, dentro da noção de ouvido como instrumento,

será possível criar e potencializar modos de compartilhamento da escuta.

Esse pensamento é reforçado pelo fato de que, sob um ponto de vista técnico,

o advento da gravação faz com que todas as músicas sejam igualmente acessíveis

(desde que previamente gravadas e disponibilizadas); também: quando se trabalha

usando uma música gravada como material, não é necessário modificar o original,

dado que se pode sempre trabalhar com uma cópia (idêntica ou bastante similar)

dessa música gravada. Ou seja, mesmo que sejam operadas "escutas" com

resultados palpáveis / audíveis (versões alternativas, obras derivadas), os pontos de

referência ("original", gravações das quais derivaram os resultados) são, na maioria

das vezes, preservados.

Nas oficinas, o autor procura trabalhar para se aproximar à máxima, por ele

mesmo criada “diz-me o que ouves, e como ouves, que eu te direi como

compartilhar tua escuta”.

Música Em Fluxo / Cultura do Remix:

Só foi possível pensar as tecnologias de edição, mixagem e tratamento de

som como extensões do ouvido humano quando o acesso a estas deixou de ser

privilégio de uma camada restrita de profissionais especializados e passou a estar

disponível em larga escala (menos especificamente, em qualquer computador

pessoal de um potencial interessado).

Isso ocorreu através da tecnologia digital, a começar pelos samplers, como

comenta CUTLER, Chris (2004: 149), sobre a prática de "plunderphonics", já descrita:

"O que colocou a pilhagem no centro de consumo da arte popular foi uma nova

tecnologia que fez com que a pirataria sonora fosse tão fácil que não fazia sentido

não fazer. Esse desenvolvimento foi o sampleamento digital".

Em um panorama mais amplo, tal forma de pensamento se alinha com o

fenômeno chamado por uns de "Cultura do Remix", uma série de hábitos, práticas e

valores compartilhados ao redor da idéia de que os bens culturais , na era da

tecnologia digital e da Internet, podem ser recontextualizados, modificados,



(re)combinados, reaproveitados, apropriados, enfim - remixados. Segundo JORDAN,

Ken & MILLER, Paul D. (2008: 101, 103): “(…) arquivos digitais de uma ampla

variedade de materiais gravados estão sendo cortados e manipulados na forma de

novas obras de arte – conjugando materiais de fontes distintas e disparates em

criações singulares. (…) [essas ações] trazem de volta a ideia de uma cultura popular

compartilhada, onde a expressão criativa é essencialmente propriadade da

comunidade, e pode ser compartilhada para benefício de todos. (…)

Conectado a Internet, tudo é amostra. Todo elemento de áudio se transforma

em um fragmento passível de manipulação e transformação. Samplear segue a

lógica da maquinaria abstrata da cultura, onde não há corpos – apenas simulação de

corpos. O fragmento fala pelo todo; o todo é apenas uma única faixa, à deriva em

uma vasta base de dados.”

Nesse sentido, as músicas criadas a partir de amostras de outras músicas são

estados mais ou menos estáveis de um fluxo musical. Elas carregam informações,

tanto através da sua sonoridade (informações sobre o sonoro e referências dados

através do sonoro), quanto mais explicitamente, se são transportadas como

arquivos,  pertencentes a um banco de dados (e como tal, carregam descritores de

gênero, ano de produção, autor, etc).

Em se tratando de música como arquivo digital, parte de um banco de dados,

cria-se toda uma área expeculativa em que a escuta talvez possa prescindir do som -

uma escuta de descritores, hipertextos musicais, de uma música passando a outra

em um fluco informacional musical. Essa situação é um dos temas que perpassa o

livro Rhythm Science, de MILLER, Paul D. (2004: 5), do qual citamos duas tentativas

de definir a dita "ciência do ritmo / ciência-ritmo": "Rhythm Science é uma

investigação forense do som como um vetor de uma linguagem codificada que vai

do físico ao informacional e retorna novamente" e (2004: 20) "Rhythm Science cria

paisagens sonoras paralelas porque trata-se de música que diz 'poderia ser de outra

forma'".

Mas seria idealismo achar, de um lado que o ouvido humano não estaria

constrangido por características psicoacústicas determinantes, de outro que os

softwares de edição, mixagem e transformação de som não teriam limitações. É

preciso estabelecer um viés crítico e lidar com esses fatos, sem ser conduzido a

repetir padrões de escuta. Como todas as ações humanas, existem percalços e

reflexões a serem feitas. Se até aqui, foi apresentado um quadro teórico que embasa



as oficinas de Sampleamento Radical, além de relacioná-lo com o conteúdo da

disciplina a que essa monografia se presta, em seguida faremos referência a

exercícios que procuram por em prática algumas das noções concebidas.

Antes, entretanto, uma colocação sobre interfaces. Quando um usuário de um

software de edição olha um som representado em um diagrama de amplitudes, e

opera neste som um corte, uma modificação, não é pura e simplismente o olho que

vem auxiliar ou intervir perante o ouvido instrumentalizado. A própria interface

instrumentaliza o olhar, e assim pode modificar, dependendo do usuário, sua escuta.

A maioria dos softwares de edição multipista, utilizados nas oficinas

ministradas, apresentam interface bastante similar, assim como os modos de operar

as ações sobre os arquivos sonoros. Isso não se coloca como uma neutralidade. Não

obstante, são suficientemente intuitivos para permitirem que ações simples sejam

feitas com facilidade, de modo que, a discussão sobre a influência da interface vê-se

obrigada, em um primeiro momento, a ser colocada em segundo plano.

Alguns Exercícios Propostos nas Oficinas de Samplemento Radical:

Os exercícios são propostos para que cada participante da oficina faça

individualmente sua parte. Depois de algum tempo de trabalho, faz se uma pausa

em que alguns participantes mostram seus resultados a todos os outros, abrindo

espaço para uma reflexão em torno das perguntas: "por que tal escolha foi tomada?"

e "o que estamos ouvindo?". Para os exercícios, cada participante traz uma série de

músicas e as edita utilizando um software de edição de som multipista. Abaixo são

descritos alguns desses exercícios.

Duas músicas ao mesmo tempo: cada participante escolhe duas músicas para

ouvir ao mesmo tempo. Após isso ele deve ajustar os volumes das músicas para

que o resultado lhe soe bem. 

Curtas: tornar uma música tão curta quanto possível. A maneira padrão

envolve pegar apenas o começo e o final da música e tentar fazer com que um

transite para o outro. 

Resumo: tentar resumir temporalmente uma música, utilizando trechos dela

mesma para tal.

Palavra chave: escolher uma palavra comum a várias canções, e aproveitá-la

para criar algo que passe de uma canção a outra, através desse elemento unificador.



Seis pedaços: selecionar seis amostras sonoras de qualquer quantidade de

músicas. Três delas devem ter duração curta e nenhuma deve ter duração longa. o

exercício consiste em criar uma música a partir do sequenciamento e combinação

desses 6 fragmentos / amostras.

Contrastes ritmicos: escolher músicas com ritmos contrastantes. Edita-las de

modo a acentuar esses contrastes ritmicos entre elas. Depois, usando as mesmas

músicas, tentar aproxima-las ritmicamentes.

Fragmentação: criar mudanças fragmentárias e bruscas utilizando músicas

que não tenham essas características.

Combinações: combinar livremente algumas músicas escolhidas a priori. Não

é necessário usar músicas integralmente, podem ser apenas pequenas amostras.

Conceito: criar um conceito que direcionará sua criação musical. Esse conceito

deve ser criado a partir da percepção de alguma característica relevante da(s)

música(s) escolhida(s) para ser(em) apropriada(s).

Coleção: desenvolver alguma coleção de sons, a partir de músicas gravadas.

Jogos de referência: procurar criar algo que jogue com as referências contidas

nas gravações musicais utilizadas.

Disposições Finais:

Previamente no texto foi feita uma aproximação entre a noção proposta de

compartilhamento de escuta e a idéia de arte interativa. Algumas músicas

produzidas utilizando gravações de outras músicas como material tornam-se obras,

com atribuição de autor e reconhecimento; grande parte das criações, no entanto,

permanece como meio pelo qual uma escuta delineou o musical, ou ainda,

meramente como exercício. Tomando as músicas ou "o musical" dentro de um

panorama de "Cultura do Remix", temos que eles estabelecem um campo de

possibilidades musicais. É na interação com esse campo, através do ouvido como

instrumento e do compartilhamento de escutas, que as músicas se fazem "em fluxo".

Se é fato de que "música"  não é por si uma arte meramente sonora / auditiva,

mas que apenas se agencia em torno do som (e da tradição musical), também é

possível pensar que, a partir do  ouvido e da escuta e para o ouvido e a escuta,

agregamos outros sentidos, aparatos, dispositivos. Deste modo, muito embora

possamos considerar a percepção de uma música como composta por elementos



heterogêneos (visão, escuta), aqui nesse texto, considerei a escuta como elemento

aglutinador, mandatário, unificador, do qual a visão surge quase como extensão.

Ademais, nem todo uso do equipamento de gravação, reprodução, edição e

mixagem de som pode ser considerado uma contribuição como uma extensão do

ouvido. As tecnologias devem estar afinadas com os seus meios de operação. Dessa

forma, é preciso avaliar o contexto no qual o ouvido se encontra, para dizer se este

comporta extensões ou não.

Resta aprofundar-nos futuramente em duas questões. Primeiro, se o quadro

descrito favorece a abordagem de algum tipo de música como material a ser

apropriado para criar outras músicas. Podemos pegar o caso da música "pop" para

indagarmos: não seria mais viável pensar as operações descritas aqui, a partir do

reaproveitamento desse tipo de música do que do reaproveitamente de músicas,

digamos, pertencentes à tradição de free jazz europeu?

Segundo, até que ponto os equipamentos de gravação, microfones e

softwares de edição não tem um efeito inverso ao colocado nesse texto: o de impor

ações contrárias àquilo que o ouvido instrumentalizado dos usuários estabeleceu

como desejável em termos musicais. Nesse sentido, existe uma etapa de

negociação que foi deixada, por ora, de lado.
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