
 

SsS - Sons sem Sino: Abordagens Comprovisatórias 
em Instalações Sonoras 

LUZILEI ALIEL 59 
ECA/USP - luzaliel@usp.br 

ROGÉRIO COSTA  
ECA/USP- rogercos@usp.br 

ste texto propõe investigar outras possibilidades dentro 
das práticas comprovisatórias. Através de ações que vão 

além dos conceitos de composição e improvisação utilizaremos 
o enfoque das experiências em instalações interativas como 
análise para este tipo de prática. Analisaremos a obra “Sons 
sem Sino” [Aliel; Costa, 2016]. Esta que foi produzida para a 
inauguração de um sino doado à Universidade de São Paulo 
pela Universidade de Coimbra como demonstração da parceria 
entre as entidades. A primeira seção do trabalho fornecerá uma 
estrutura conceitual para a prática da comprovisação dividida 
em dois conceitos: planos de diretrizes e planos contingenciais. 
Em uma segunda seção utilizaremos algumas técnicas da 
comprovisação para estabelecer um painel onde se encontra o 
estudo de caso. 1) desenvolvimento de uma polifonia de som 
em camadas (layerings) - [Bhagwati apud Aliel et al, 2015] e 2) 
Construção de ferramentas tecnológicas para a improvisação - 
[Dudas apud Aliel et al, 2015] - recursos tecnológicos que 
permitem uma simbiose entre conteúdos restritos e 
contingenciais. Com estas ferramentas, tentaremos apontar as 
conjunturas de existência e desenvolvimento do campo da 
comprovisação em instalações sonoras sob a perspectiva dos 
agentes sem (ou pouco) conhecimento musical - os Agentes 
Incisos. Abordaremos os processos através de análise 
qualitativa do modelo Mannis (2014) neste tipo de abordagem 
em processos comprovisatórios. 
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recomendações expressas nesse material são de responsabilidade da 
autora e não necessariamente refletem a visão da FAPESP. 

E 



SsS - Sons sem Sino: Abordagens Comprovisatórias em 
Instalações Sonoras 

 

149 

 

 

Introdução - Oïkos e a Comprovisação 

A comprovisação é uma recente vertente de práticas 
artísticas que propõe uma mescla entre composição musical e 
improvisação musical. O termo comprovisação ainda não 
possui uma clareza em sua definição nem uma origem bem 
definida, entretanto usaremos como referência, propostas 
como as de Fujak (2011), Hannan (2006), Bhagwati (2014) 
Dunas (2010) e Aliel et al (2015). As principais referências 
levantadas trabalham, ou ao menos propõe condições onde a 
composição e a improvisação trabalham fundidas em algum 
grau (Fujak, 2011, Hannan, 2006, Bhagwati, 2014, Dunas, 
2010).  

Sob nossa perspectiva (Aliel et al, 2015) tratamos a 
comprovisação como via para ações criativas que agem dentro 
de um plano contingencial (improvisação) e um plano de 
diretrizes (composição) tendo a relação ambiental como fonte 
de material e experimentação como esfera primordial. Neste 
quadro, o lugar (place - Rhodes, 1961) é o meio pelo qual 
ocorrem ações, interações, reações e divergências. O lugar 
como entendemos nesse paradigma se associa ao conceito de 
oïkos (casa) proposto por Barbanti apud Solomos:  

Eu gostaria de propor aqui uma reflexão a respeito da 
ecologia sonora pensada em suas relações com a “casa” - 
oïkos - isto é, o lugar do som na relação com a nossa morada 
comum, o mundo, e com a nossa maneira de apreendê-lo. Em 
outras palavras: a relação som-mundo. Na ecologia sonora, 
não se trata “simplesmente” de uma questão de incômodo ou 
de poluição, mas do lugar do som em relação a nós mesmos, 
ao outro e ao contexto global ao qual nós pertencemos. O 
mundo, precisamente [BARBANTI apud SOLOMOS, 2012, p. 
168]. 

Barbanti nos apresenta um pensamento sobre a 
ecologia sonora, onde a presença do indivíduo no mundo é a 
condição para se perceber, analisar e sintetizar os sons. As 
percepções-análises-sínteses de um indivíduo interagem e 
divergem em ações e reações com o meio e com os indivíduos 
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presentes em variáveis instâncias. Portanto, neste viés 
comprovisacional o plano de diretrizes estabelece regras de 
interação que não podem ser alteradas (massa, forma, 
condição, existência) em determinadas estruturas, (um local, 
um indivíduo, um procedimento), enquanto, os planos 
contingenciais trabalham com os processos volúveis nesta 
mesma escala de conteúdo (massa, forma, condição, existência) 
e estrutura (um local, um indivíduo, um procedimento). Ambos 
os planos podem utilizar múltiplos direcionamentos a partir da 
intencionalidade dos agentes envolvidos nesse tipo de processo 
criativo. No caso, no plano de diretrizes, temos um pressuposto 
de como cada unidade existirá, enquanto no processo 
contingencial não conseguimos pressupor previamente qual o 
resultado sonoro. Obviamente, devemos apontar que ambos os 
planos não são de fato divergentes, afinal a ausência de regras 
produz uma regra, delimitando todo o conteúdo como restrito. 
Nessa linha de raciocínio, poderíamos ponderar que apenas 
interações não estabelecidas por regras premeditadas (caos) 
podem causar algum tipo de plano contingencial efetivo. O que 
sugerimos é a existência de reflexos causados por uma forma 
de interação caótica, objetivando algum sentido de ordem por 
parte dos agentes envolvidos no lugar. Em outras palavras, o 
caos em comprovisação seria um agente (entidade) capaz de 
propor planos contingenciais plenos que sofreria contrapontos 
de ordem por parte dos agentes e do meio. 

Diante dessas premissas estabelecemos um esboço do 
que compreendemos como comprovisação. Uma organização 
técnica que lida com conceitos amplamente trabalhados como 
composição e improvisação, mas de forma que ambas não são 
concebidas de forma desagregada, ou em hierarquias e sim em 
uma simbiose sistemática. 

Sons sem Sino 

Sons sem Sino (SsS) foi uma instalação/performance 
desenvolvida para o evento de inauguração do sino da reitoria 
da  USP. O sino foi doado pela Universidade de Coimbra em 
Portugal para a Universidade de São Paulo fortalecendo a união 
entre as duas entidades. Basicamente a estrutura da 
instalação/performance é constituída de três algoritmos 
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desenvolvidos no software Pure Data (PD), que gerenciam os 
processamentos de áudio, espacialização sonora e também 
projeção visual. Utilizamos três procedimentos-
processamentos principais: síntese granular, reverberação e 
delay. A síntese granular e o delay são controlados por um 
algoritmo estocástico capaz de criar modificações no 
processamento de forma autônoma, ou ao menos com a menor 
influência humana durante a performance. A síntese granular 
foi concebida com o propósito de “amplificar” os harmônicos 
do sino. Utilizamos também filtros de passa-alta para colher 
grande parte do material a partir do terceiro parcial harmônico 
do que seria o “som fundamental” do sino. Esse material é 
então direcionado para o processamento de síntese granular 
onde é subdividido em grãos e amplificado. A ideia é fazer com 
que os ouvintes percebam a complexidade e a riqueza dos sons 
do sino como um todo. Estabelecemos a utilização de um 
mecanismo para criar um vínculo perceptivo entre os âmbitos 
auditivo e visual. Foi programado um algoritmo com um 
recurso visual capaz de captar as variações sonoras do som do 
sino e, a partir destas, se modificar (forma, tamanho, cor). 
Foram desenvolvidas duas figuras, um cubo e uma esfera. O 
cubo surge quando os sons harmônicos (overtones) sofrem 
pouca granulação, e a esfera, ao contrário, aparece quando os 
sons harmônicos sofrem um processo granular mais intenso.  

 
Figura 1: Figuras geradas a partir das variações de parciais 

harmônicos do sino. 

Certas características da instalação condicionaram o 
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título da obra. Durante o evento, o sino - que se localizava em 
um ambiente externo - teria o seu som processado e projetado 
pelas caixas acústicas em um ambiente interno, sendo que as 
propriedades acústicas deste ambiente minimizam o som 
original do sino. Desta forma, quem estivesse na parte externa 
percebia de forma direta e com grande intensidade o som 
original do sino (e pouco do som processado), enquanto que, 
quem estivesse na parte interna teria a impressão inversa. Ou 
seja, o som processado ouvido com grande intensidade e pouca 
percepção do som original. Cria-se assim a imagem de um 
ambiente habitado por sons captados de um sino real, 
entretanto sem a referência da fonte sonora: Sons sem Sino... 

...ouço ao longe, sons sem sino..." O som de um sino é tratado 
como matéria prima, transformado e deslocado de seu 
espaço natural. A tecnologia, a serviço da preparação deste 
ambiente, funciona como uma espécie de máquina de 
performance: os microfones captam, os computadores 
moldam e os alto-falantes espacializa o som, multiplicando-o. 
Este mesmo som de sino interage com imagens abstratas que 
se somam para criar um ambiente imersivo. 

Análise e Crítica ao Estudo de Caso 

Utilizaremos como recurso de análise da instalação 
“Sons sem Sino”, o modelo apresentado por Mannis (2014), que 
aqui aplicamos a denominação de MM (Modelo Mannis). O MM 
aplica a noção de análise-síntese sonora (Luce, 1963) para o 
domínio da prática criativa. Este modelo de três estágios é 
estruturado como uma sequência cíclica direcionada. Segundo 
Mannis, o ciclo criativo inicia-se com a percepção. As operações 
de associação, de comparação e de classificação são aplicadas 
após a extração da informação sonora. No segundo estágio - 
análise - modelos musicais, estruturas e taxonomias 
previamente estabelecidas são empregadas para fornecer a 
base para um processo de construção de hipóteses. Três 
grandes estratégias estão disponíveis: a regressiva (ou 
subtrativa), a expansiva (ou aditiva) e o desvio (detouring) 
(Ferraz, 1998). Segundo MM os aspectos da proposta estão 
explicitamente voltados aos procedimentos de mimese. Esses 
processos acontecem durante a fase de síntese. Através da 
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assimilação (incorporação de conhecimento novo) estabelece-
se um contínuo entre a representação realista do som e a 
construção de novos conceitos. A assimilação alimenta o 
estágio de percepção, fornecendo a base para a próxima 
iteração criativa de forma retroalimentar. 

É neste viés que propomos a utilização de instalações 
sonoras como espaço criativo capaz de proporcionar condições 
para que, os agentes criativos possam interagir. Desta forma, 
simplificamos o conceito de instalação sonora, pois 
abordaremos meramente como os descrevemos acima, ou seja, 
enquanto um lugar onde as ações criativas podem ocorrer. O 
ambiente (lugar) fornecerá materiais onde os agentes podem 
perceber-analisar-sintetizar conteúdos baseados em interações 
com o meio, os objetos e outros agentes. Especificamente neste 
trabalho focaremos nossa análise nos comportamentos dos 
agentes com nenhum ou pouco conhecimento tradicional de 
música, o que denominaremos de agentes incisos.  

Agentes Incisos 

Agentes incisos são aqui, aqueles que estão imersos em 
um ambiente criativo podendo vir a contribuir com ações 
criativas, mas não possuem, ou possuem pouca 
intencionalidade musical em suas ações. Em outras palavras, 
aqueles indivíduos que não possuem uma formação ou pouca 
em padrões tradicionais de música. Adequando nosso conceito 
de agentes incisos aos moldes do MM podemos sugerir que os 
agentes incisos, podem atuar sobre o conceito de percepção-
análise-síntese de forma variante aos encontrados em 
indivíduos com formação tradicional em música. Sob esta 
condição apontamos o conceito de interação não especializada 
proposta por Glaveanu, (2013), onde se enquadram indivíduos 
sem formação musical (ou pouca) que podem trazer 
contribuições criativas a obra. Segundo MM (2014) 
encontramos a proposta como: 

● perceber (associar, comparar, classificar),  

● analisar (modelos musicais, estruturas, taxonomias, knowledge 
base) 
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●  sintetizar (assimilação, incorporação, adaptação) suas ações. 

Em relação à percepção e análise percebemos variantes 
diante os indivíduos sem formação musical devido a não 
uniformidade de conhecimentos. A forma como os agentes 
incisos irão perceber e analisar o conteúdo sonoro 
provavelmente será díspar em relação à um agente com 
formação musical tradicional. Relações específicas de alturas, 
tonalidade, forma e etc são características de um tipo de grupo, 
entretanto essa ausência de conhecimento não impede que os 
agentes incisos possam criar e sistematizar suas próprias 
estruturas criativas. Os modelos escolhidos por este grupo 
aparentemente tende a ser baseados em suas vivências sonoras 
ou imitações e provavelmente não pela categorização de 
modelos musicais. No quesito síntese, acreditamos visualizar a 
mesma propensão à imitação ou mimese (MM, 2014). Os 
agentes incisos, aparentemente ao interagirem de forma 
consensual, procuram buscar relações de igualdade ou 
parentesco com condições que possam se familiarizar através 
da repetição, e dessa forma utilizam a imitação como 
ferramentas. Colocando “SsS” como objeto de análise desse 
grupo, visualizamos semelhanças aos conceitos propostos até 
aqui. Sons sem Sino produz dois ambientes singulares, um 
“acústico” delimitado pelo som do sino sem processamento ou 
qualquer condição de projeção visual digital, e outro com os 
processamentos digitais, ou seja, sons do sino processados e 
projeção visual abstrata. Aparentemente, estes dois ambientes 
geraram nos agentes incisos contidos no lugar duas subdivisões 
menores: os produtores e os apreciadores. A princípio podemos 
descrevê-los como: 

● Produtores - Aqueles que agem sobre o local criativo. (Percepção 
- Análise - Síntese) 

● Apreciadores - Aqueles que observam os acontecimentos do local 
criativo. (Percepção - Análise) 

Utilizando se do MM como ferramenta analítica, 
consideramos que os produtores são os indivíduos que buscam 
alterar o status quo da instalação através de intervenções tanto 
no ambiente acústico quanto no processado. Estes podem ser 
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instigados pela curiosidade dos acontecimentos ou meramente 
pela vontade de produção de ações criativas. Podemos apontar 
a proeminência de desvios (Ferraz, 1998). Os desvios aqui 
abordados se referem a ações drásticas que transformam o 
conteúdo. Apenas produtores tendem a causar essa 
modificação. Sistematicamente os desvios podem ou não ser 
pregnantes, ou seja, dentro do ambiente da comprovisação, se 
manterem adaptados durante a ação criativa. Neste trabalho, 
não entraremos em uma análise específica sobre 
questionamentos sobre a validade ou não dos processos 
criativos, nos limitando a meramente apontar as interações 
entre os agentes e seus desdobramentos. Os agentes incisos 
produtores, portanto, percebem o local, analisam as 
possibilidades de alteração e propõe sínteses capazes de causar 
novos desdobramentos. É relevante apontar, como citado pelo 
Modelo Mannis, que a imitação é uma ação quantitativa. No 
caso de uma percepção de condições variantes há um reflexo 
mensurável entre os agentes produtores de tentar reproduzir 
(mimese) tal ação/condição. No geral, os agentes apreciadores 
se assemelham aos agentes produtores, entretanto, estes 
tendem a não tomarem ações de síntese, se limitando à 
percepção e análise.  

Embora tenhamos subdividido o grupo de agente 
incisos nestas duas subclasses, estas não são plenamente 
rígidas. É cabível apontar que produtores e apreciadores podem 
migrar, ou não, de um subgrupo para outro sem qualquer 
sinalização indicativa. Embora possam apontar que o fato 
ocorra, as variáveis que podem causar essas migrações são 
demasiadas complexas e numerosas, não nos oferecendo 
material que aqui nos parece ser relevante discutir. 

Considerações Finais 

Sobre os contextos discutidos anteriormente, 
propomos que “SsS” possui características de uma 
comprovisação, possuindo um plano de diretrizes reguladas (o 
local alterado através de ferramentas digitais) e inúmeras 
contingências (modificação dos padrões iniciais diante as 
interações entre os agentes, meios, objetos e algoritmos 
estocásticos) capazes de alterar de forma não pressuposta a 
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obra artística. Apontamos que neste trabalho utilizamos os 
conceitos das instalações sonoras como recurso para 
analisarmos brevemente os comportamentos de indivíduos 
com pouca ou nenhuma formação musical, (denominamos 
agentes incisos), em processos criativos. Ou seja, observamos e 
analisamos diante um modelo sugerido por Mannis (2014) às 
relações de interação entre indivíduos em uma localidade onde 
utilizamos do conceito da comprovisação para produção de 
uma obra artística. Entretanto, observamos que embora 
envolvam estruturas (composição-improvisação) que foram 
amplamente discutidas anteriormente por diversos autores, 
quando a comprovisação é abordada diante os paradigmas 
citados anteriormente neste texto e em trabalhos como Aliel 
(2015), Fujak (2011), Bhagwati (2014), Dudas (2010), ou seja, 
de modo singular, esta se apresenta com diferenças entre a 
mera concepção da união entre composição e improvisação. Ou 
seja, ao apresentar uma ambiência que foi desenvolvida, 
permitindo ações criativas em processos que vão da mais 
controlada regra até ações aleatórias, podemos pressupor 
condições finais semelhantes a uma simbiose sonora que podem 
extrapolar os conteúdos visualizados em obras apenas 
compostas ou improvisadas. Afinal, um plano não existe 
estruturalmente sem o outro, ato não necessário em 
composições e improvisações. Indicamos ainda a alternativa de 
incluir indivíduos como os agentes incisos para a construção de 
uma obra artística. Ou seja, potencializar a inclusão de 
indivíduos sem ou com pouca formação tradicional em música 
para a participação e construção de um processo criativo como 
uma instalação sonora. 
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