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Resumo 
 

 

CUNHA, Gustavo Leite da. Processos criativos na composição e 
espacialização do vídeo-música “Dúbia Síntese do Silêncio”. 2017. 42 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Música – Habilitação em 

Composição), Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 

2017. 

 

 

Este memorial apresenta os processos de composição e espacialização, 

tratada como aspecto composicional, do vídeo-música “Dúbia Síntese do 

Silêncio”.  O processo de composição é discutido a partir de decisões 

composicionais relacionando os discursos sonoro e visual. A espacialização é 

desenvolvida através de uma tipologia de estratégias estruturais e o 

deslocamento sonoro representado graficamente, para demonstrar a sua 

aplicação no discurso. 
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Abstract 
 

 

CUNHA, Gustavo Leite da. Processos criativos na composição e 
espacialização do vídeo-música “Dúbia Síntese do Silêncio”. 2017. 42 p. 

Term Paper (Bachelor’s Degree in Music – Composition), Centro de Artes, 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 

 

 

This work describes the processes of composition and spatialization, 

approached here as a compositional parameter, of the video-music “Dúbia 

Síntese do Silêncio”. The compositional process is discussed from the 

compositional decisions relating the sonic and visual narratives. The 

spatialization is approached thru a development of a typology of structural 

strategies and the help of graphic representation of the sonic trajectories, 

demonstrating its importance to the compositional discurse. 

 

 

 

Keywords: video-music; composition; spatialization. 

 

 

 

 

  



	 vi	

Sumário  

 

Resumo .............................................................................................................. iv 

Abstract .............................................................................................................. v 

1 Introdução ....................................................................................................... 1 

2 Composição .................................................................................................... 3 

2.1 Planejamento Composicional ................................................................ 3 

2.1.1 Discurso Visual ................................................................................ 3 

2.1.2 Discurso Sonoro .............................................................................. 5 

2.2 Processo Composicional ....................................................................... 8 

2.2.1 Parte 1 – “Sonho” ............................................................................ 8 

2.2.2 Parte 2 – “Realidade” ..................................................................... 14 

2.2.3 Coda ................................................................................................ 21 

2.2.4 Créditos ........................................................................................... 23 

3 Espacialização .............................................................................................. 24 

3.1 Planejamento ......................................................................................... 25 
3.2 Processo ................................................................................................ 27 

3.2.1 Parte 1 – “Sonho” .......................................................................... 28 

3.2.2 Parte 2 – “Realidade” ..................................................................... 30 

3.2.3 Coda ................................................................................................ 32 

4 Considerações Finais ................................................................................... 34 

5 Referências ................................................................................................... 35 

6 Anexos ........................................................................................................... 36 
 

 

 

 



	 1	

1 Introdução 
	

No início de 2016 tive a ideia de um projeto visando reunir dois 

interesses composicionais que adquiri e desenvolvi durante a graduação: 

trabalhar com vídeo e com música eletroacústica, com o intuito de tratar a 

espacialização como aspecto composicional. Para reunir esses interesses em 

uma composição, encontrei suporte para a sua realização na modalidade de 

produção audiovisual denominada vídeo-música.  

Este memorial discute o processo composicional e de espacialização do 

vídeo-música “Dúbia Síntese do Silêncio”. Entende-se por vídeo-música uma 

modalidade de produção audiovisual onde as linguagens visual e sonora se 

articulam de maneira contínua e integrada, como aponta Marcelo Carneiro de 

Lima: 

O vídeo-música é uma forma híbrida de produção audiovisual; um 
híbrido de imagens sonoras e visuais que se originam, 
respectivamente, na música eletroacústica e nas artes videográficas. A 
principal característica desta hibridização é a indissociabilidade destas 
imagens, o que nos leva a conclusão de que uma segmentação ou o 
isolamento das partes constituintes do vídeo-música é 
contraproducente, quando não impraticável, seja no ato de criação, 
seja na análise, seja na apreciação das obras. (LIMA, 2012, p. 2) 

Segundo Lima, a hibridização das duas linguagens resulta em uma obra 

na qual a experiência perceptiva é trans-sensorial (LIMA, 2011, p. 8). Essa 

capacidade trans-sensorial de percepção foi um aspecto que empreguei em 

meu processo composicional. Michel Chion, em seu livro Le Son, traz o 

seguinte conceito de percepção trans-sensorial (apud. DONATO, 2012, p. 77): 

Nós chamamos de trans-sensoriais as percepções que não são de 
nenhum sentido em particular, mas podem buscar o canal de um ou de 
outro, sem que seu conteúdo ou seu efeito seja restrito aos limites 
deste sentido. Por exemplo, tudo que concerne ao ritmo mas também 
certo número de percepções espaciais, assim como a dimensão verbal: 
Uma palavra lida ou uma palavra ouvida faz parte da esfera da 
linguagem, mesmo se as modalidades que a transmitiram (o grafismo 
da leitura, o timbre da voz, etc.) tocam paralelamente as dimensões 
próprias a cada sentido. Em outros termos, falar de trans-
sensorialidade, é lembrar que será errôneo pensar que tudo que é 
auditivo é apenas auditivo, e dizer que os sentidos são entidades 
fechadas em si próprias. (CHION, 2002, p. 56-57) 
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A seguir, discorro sobre o planejamento dos discursos visual e sonoro e 

posteriormente sobre o processo composicional do vídeo-música. No segundo 

capítulo discorro sobre o planejamento e o processo de espacialização como 

aspecto composicional. 

No anexo se encontra o vídeo-música em estéreo1, identificado como 

“Dúbia Síntese do Silêncio – Estéreo.mov”. Também em anexo estão presentes 

exemplos sonoros e audiovisuais2. Os exemplos sonoros  se encontram na 

pasta “Exemplos Sonoros” e são identificados na dissertação pelo ícone . 

Os exemplos audiovisuais se encontram na pasta “Exemplos Audiovisuais” e 

são identificados no texto pelo ícone  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	

	

	

	

	

																																																													
1 Foi realizada esta versão do vídeo-música em estéreo para ser reproduzida na maioria dos 
dispositivos, sem a necessidade dos mesmos possuírem uma configuração em Surround 5.1. 
Esta versão não condiz com o processo de espacialização descrito nesse trabalho.	
 
2 Para a audição do vídeo-música e dos exemplos sonoros e audiovisuais é recomendado o 
uso de fones de ouvido,  conseguindo assim, ouvir uma maior gama de frequências. 
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2 Composição 

2.1 Planejamento Composicional 

2.1.1 Discurso Visual 
	

Iniciei o projeto descrevendo o conceito, algumas características do 

discurso visual e sonoro, e já desenvolvendo previamente o roteiro. Segue 

abaixo alguns destes pontos: 

Conceito:  

Os dois lados do silêncio: o relacionado ao sossego, repouso, 

contemplativo; e o silêncio como forma de repressão psicológica e social. 

Características: 

– Forma binária; inspirada pelas duas perspectivas de silêncio do 

conceito. 

– Disposição sonora em Surround 5.1; por apresentar maior 

possibilidade de desenvolvimento da espacialização como aspecto 

composicional e por ser uma configuração consolidada no meio audiovisual.   

– Exploração de texturas, ruídos, ambiências, em contraponto a uma 

instrumentação digital; possibilitando trabalhar com amostras pré-gravadas e 

síntese sonora. 

– O som relacionado à aspectos psicológicos dos 

personagens/situações; colaborando para uma capacidade trans-sensorial de 

percepção do som e para reforçar uma perspectiva de silêncio. 

– Sem diálogos verbais; inspirado na ideia de silêncio do conceito. 

– Planos abertos, valorizando a fotografia; por uma questão estética.  

– Caráter surrealista do discurso visual; igualmente por questão estética. 

O discurso visual está dividido em dois núcleos: o do personagem 

masculino, que passa por uma crise existencial, dominado por uma sensação 

de não pertencimento ao ambiente em que se encontra; e o das duas 
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personagens femininas, que habitando um ambiente onírico, são a 

representação da “Dúbia Síntese do Silêncio”. 

Para construção narrativa das cenas das personagens femininas, me 

inspirei em uma abstração da Forma Sonata, onde cada personagem 

representa uma região temática e se desenvolve conforme a sua realização na 

exposição, desenvolvimento e reexposição: por oposição, diálogo e 

concordância, respectivamente.  

A pré-produção ocorreu em um processo colaborativo com dois amigos 

estudantes do curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual da UFPel: 

Camila Albrecht e Takeo Ito, com os quais eu já havia colaborado compondo a 

trilha sonora original do curta-metragem Teia Engole Aranha (2015), dirigido 

pelos mesmos. A partir desta etapa, todo processo de preparação, 

desenvolvimento, produção e direção do discurso visual foi colaborativo, 

participando também do processo Bruna Oliveira, que desenvolveu a 

coreografia e a maquiagem, e Sérgio Peres, Gabriela Cunha e Júlia Cunha, 

que atuaram. 

A etapa de gravação do vídeo foi realizada nos meses de junho e 

outubro, com um total de cinco dias de produção. A etapa de montagem e 

finalização, realizada por Camila Albrecht e Takeo Ito, respectivamente, 

ocorreu simultaneamente ao processo composicional do discurso sonoro. A 

partir da entrega do primeiro corte do vídeo, pude começar a desenvolver a 

composição do discurso sonoro. 
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2.1.2 Discurso Sonoro 
 

Por ter desenvolvido o roteiro, ter acompanhado a captação das 

imagens, e consequentemente já conhecer a estrutura formal do discurso 

visual e os possíveis planos a serem utilizados, pude desenvolver o 

planejamento do percurso dramático do discurso sonoro antes da entrega do 

primeiro corte do vídeo. 

	

Figura 1 – Estrutura formal e percurso dramático 

O gráfico acima representa através do eixo x o percurso 

temporal/cronológico do discurso. O eixo y representa o grau de intensidade da 

curva dramática durante o percurso. A estrutura formal apresentada na figura 

acima também serve como base de segmentação dos subcapítulos 

denominados “Processo Composicional” e “Processo”. 

É importante destacar que trabalhei em toda criação sonora, utilizando 

além de síntese sonora e sequenciamento MIDI, amostras obtidas em sites de 

bibliotecas de sons e sound effects3, pois não foi realizada captação de som 

durante a gravação do vídeo, portanto os cortes de vídeo que recebi não 

continham áudio. A criação sonora foi realizada em camadas de áudio em 

																																																													
3 www.freesound.org/  

www.soundsnap.com/ 
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faixas diferentes, considerando como uma segunda etapa a espacialização 

sonora. 

Um dos principais problemas encontrados na música eletroacústica é a  

ausência de uma terminologia consensual e a variedade de interpretações das 

transcrições analíticas, como aponta Juliano de Oliveira (OLIVEIRA, 2012, p.27):  

A ausência de uma partitura leva a análise a amparar-se na 
subjetividade e, consequentemente, tornar-se propensa a uma 
infinidade de interpretações. Diante dessa problemática, ao longo das 
décadas subsequentes aos primeiros estudos de música concreta na 
França, vários teóricos propuseram métodos de análise dessa “música 
de todos os sons”, lançando mão unicamente dos meios aurais. 
(OLIVEIRA, 2012, p. 25-26) 

Pierre Schaeffer contribuiu pioneiramente desenvolvendo uma tipo-

morfologia com o objetivo de criar uma terminologia universal para a música 

eletroacústica em seu Tratado dos Objetos Sonoros (Traité des objets 

musicaux, 1966), e posteriormente em  Solfejo do Objeto Sonoro (Solfège de 

l’objet sonore, 1967)	a partir dos conceitos de escuta reduzida e objeto sonoro. 

A escuta reduzida é designada como a escuta que trata das qualidades e das 

formas específicas do som, independentemente da sua causa e do seu sentido; 

e que considera o som - verbal, instrumental, anedótico ou qualquer outro - 

como objeto de observação, em vez de o atravessar, visando através dele 

outra coisa (CHION, 2011, p. 29-30). Segundo Chion, a tipo-morfologia 

consiste em explorar, listar e descrever os objetos sonoros; a tipologia se 

encarrega de identificar e classificar, enquanto a morfologia descreve (apud 

OLIVEIRA, 2012, p. 26).	

Dennis Smalley em seu texto Spectro-morphology and Structuring 

Processes (1986) desenvolveu sua própria teoria de escuta, chamada 

espectro-morfologia, onde declara que todos os sons possuem um duplo 

potencial: abstrato e o concreto, que considera também a sua causa 

(SMALLEY, 1986, p. 64). 

Smalley exemplifica esse duplo potencial do som por meio da alusão 
ao ruído de um carro se aproximando. Segundo o autor, ao 
considerarmos apenas as características sonoras intrínsecas do som 
percebido e a maneira como este som se desenvolve no tempo, 
eliminando sua fonte sonora, estaremos referenciando o potencial 
abstrato desse objeto sonoro. Se, por outro lado, considerarmos esse 
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mesmo ruído dentro de um contexto musical onde seu papel de 
símbolo cultural for explícito, estaremos fazendo referência ao seu 
potencial concreto (SMALLEY, 1986, p. 63-64 apud. OLIVEIRA, 2012, 
p. 40). 

Michel Chion amplia os conceitos de Schaeffer, trazendo para a sua 

abordagem tipo-morfológica a associação do objeto sonoro pelo 

reconhecimento de sua causa e semântica. 

Michel Chion, por sua vez, se baseia nos postulados schaefferianos e 
amplia seu estudo para os domínios causais e semânticos. Em relação 
à Schaeffer e Smalley, o mérito da teoria de Michel Chion está no fato 
de sua sistemática abordagem metodológica transcender a aplicação 
apenas no terreno musical. Destarte, ele abre caminho para o estudo 
do fenômeno sonoro em qualquer meio que suporte o som, como o 
cinema e outras mídias audiovisuais. (OLIVEIRA, 2012, p. 28) 

A tipo-morfologia que desenvolvi neste trabalho se assemelha às 

postulações de Smalley e de Chion, pois não me abstenho em descrever os 

sons somente através de características musicais como também pelas causais, 

reconhecendo a sua fonte sonora. Para facilitar a compreensão dos sons 

descritos, se encontram no anexo exemplos sonoros e audiovisuais. 

Uma das minhas intenções nesta composição foi a de trabalhar com 

diferentes tipos e perspectivas de silêncio, para os quais desenvolvi uma 

tipologia para descrever as diferentes categorias:  

– silêncio ambiente: os sons que compõem o silêncio do espaço 

presente na cena. 

– silêncio de pausa: pequena fragmentação do discurso sonoro através 

do silêncio, logo  seguido pela continuidade do discurso. 

– silêncio de interrupção: o silêncio utilizado como interrupção do 

discurso sonoro, em contraste abrupto ao que o antecede.  

– silêncio de transição: o silêncio utilizado como transição do discurso 

sonoro. 

– amplificação do silêncio: utilização da reverberação de sons 

específicos em contraponto ao ruído ambiente, reforçando uma sensação de 

silêncio.  

– silêncio absoluto: ausência total de som. 
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2.2 Processo Composicional 

2.2.1 Parte 1 – “Sonho” 
 

Ao início utilizo o som da ambiência composta por sons de mata e 

pássaros para introduzir o filme com uma primeira perspectiva de silêncio, o 

silêncio ambiente. Utilizei esta mesma ambiência para transitar da ausência de 

imagem através de tela preta4, por antecipação, e entre os dois primeiros 

planos, criando uma sensação de continuidade temporal para as imagens 

através do som.  

 

Figura 2 – Frames dos primeiros planos que utilizam som ambiente, em sequência 

Após os primeiros planos de natureza – que utilizando apenas sons 

ambiente passa uma sensação de realidade – os planos seguintes trazem em 

si uma distorção da realidade, através de sobreposições e espelhamento de 

imagens, sugerindo uma transição para um ambiente onírico. 

Estabeleci através do discurso sonoro uma transição da realidade, 

composta somente por sons ambiente, para este ambiente de caráter onírico. 

 

Figura 3 – Frames dos planos de transição para o caráter onírico do discurso visual 

Para essa transição utilizei o timbre de piano, sequenciei e 

posteriormente manipulei o áudio exportado criando variações rítmicas 

“esticando” e “encolhendo” o mesmo. Explorei o registro dos sons dos pássaros 

para criar uma coerência na transição, utilizando um crossfade lento e sutil 

entre os sons ambiente e o áudio do piano.  
																																																													
4 Utilizo nesse trabalho o termo para descrever os planos com ausência de imagem. 
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Os planos seguintes, com a utilização de sobreposição de imagens, 

como visto no segundo frame da figura 3, me sugeriram maior manipulação do 

áudio, e igualmente ao que acontece no vídeo, sobreposições. Para essa 

realização, utilizei o áudio do piano em reverso em conjunto a uma textura 

contínua – como uma camada de fundo a partir deste momento até o final da 

cena introdutória - que possui ataques em momentos distintos, utilizados para 

fazer a marcação dos cortes dos planos  (  Exemplo Sonoro 1). 

O plano seguinte, que utiliza a técnica de espelhamento de imagem, 

como visto no terceiro frame da figura 3, me sugeriu a utilização de delay, 

tendo como material sonoro um fragmento do áudio do piano, anterior a 

qualquer manipulação. Mantive o delay seguindo para o plano que direciona às 

copas das árvores, contudo, utilizando como material sonoro um fragmento do 

áudio do piano no qual criei variações rítmicas.  

 O processo descrito até o momento pode ser visualizado no 

Exemplo Audiovisual 1. 

 

Figura 4 – Frames dos planos de transição para a cena seguinte 

Estabelecido o caráter onírico durante a cena introdutória, o mesmo 

transita para cena seguinte com planos aéreos do ambiente no qual se 

desenvolve o discurso visual, como visto nos dois primeiros frames da figura 4. 

Nessa transição são utilizadas três camadas de áudio: um fragmento do áudio 

do piano em reverso, a textura do exemplo sonoro 1, e o áudio do ataque de 

um prato em reverso e seus harmônicos. 

O primeiro plano da cena mostra o personagem masculino parado em 

frente a um espelho, na sequência o personagem caminha em direção ao seu 

corpo. Utilizei o ritmo dos passos do personagem para que através de delay, os 

últimos fragmentos do áudio do piano em reverso o acompanhassem em 

sincronia até o seu encontro ao corpo.  
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 Exemplo Audiovisual 2. 

 

Figura 5 – Personagem masculino não se vê refletido no espelho 

Os planos seguintes da cena mostram o personagem atormentado em 

frente ao espelho, pois ele não se encontra refletido. Encontrei na ideia do 

reflexo uma interessante sugestão de realização de um Leitmotiv: composto 

pelas notas C6, F5, D#5, A5, C5, como mostra a figura 6.  Aqui ele aparece em 

contraponto ao que se passa na imagem. Utilizei o timbre de piano manipulado 

por reverber reverso e retirando o ataque do instrumento, passando através da 

reverberação, a ideia de possuir apenas o reflexo do som do instrumento. 

 

Figura 6 - Leitmotiv 

A camada sonora de fundo, composta pelo som do ataque de um prato 

em reverso e seus harmônicos logo passa para primeiro plano, acompanhando 

a agonia do personagem e criando um primeiro grande ápice de tensão, até o 

corte para tela preta. O som interrompe em sincronia ao corte criando uma 

segunda perspectiva de silêncio: o silêncio de pausa, ao fragmentar 

brevemente o discurso sonoro e transitar para uma cena contrastante no 

discurso visual. Para essa fragmentação do discurso sonoro, após breve 

ausência de som, utilizei o mesmo áudio do ataque de um prato, porém, com a 

amostra original sem a aplicação do efeito reverso.  

Aqui ocorre também a primeira adaptação do discurso visual em relação 

ao discurso sonoro, que anterior ao processo composicional estava 

fragmentado por maior intervalo de tempo. Posteriormente, o discurso visual foi 
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adaptado pela necessidade de continuidade relevante ao silêncio de pausa, 

diminuindo assim o intervalo da transição dos planos através da tela preta e 

sincronizando o vídeo com referência no áudio. 

 Exemplo Audiovisual 3. 
 

 
 

Figura 7 – Frames dos planos de transição contrastante do discurso visual 

A cena que segue mostra inicialmente a personagem feminina A, com o 

rosto parcialmente coberto realizando uma dança composta apenas pelos 

movimentos de mãos e braços. Novamente, após alguns segundos de 

reprodução, o som de ataque de um prato passa a ter o papel de camada 

sonora de fundo com a ressonância de seus harmônicos seguindo até o final 

da cena. Optei pela transição de camadas instigado pela técnica de raccord5 

utilizada na montagem do vídeo, introduzindo para a camada principal, através 

de fade in e sincronizadas, duas faixas de áudio: o áudio de uma voz contínua 

que reproduz a técnica de Throat Singing em registro grave; e o mesmo áudio 

descrito acima em reverso. A sobreposição das amostras gera grande 

variedade de harmônicos e possibilita ser explorada espacialmente em 

trajetórias opostas. 

Utilizei os áudios da atual camada sonora principal para ressaltar e dar 

continuidade a dois aspectos relevantes do discurso sonoro nesse momento: a 

tensão gerada pela fragmentação, e a ressonância de harmônicos no ataque 

do prato como camada de fundo. 

 

 
 

																																																													
5 O termo raccord é atribuído para um tipo de montagem na qual as mudanças de planos são, 
tanto quanto possível, apagadas como tais,  de maneira que o espectador possa concentrar 
toda sua atenção na continuidade da narrativa visual. (AUMONT, 2006, p. 251) 
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Figura 8 – Frames dos planos da cena da “dança dos braços” 
 

Com o plano aberto a cena se desenvolve com a coreografia realizada 

pela personagem feminina A, através de cortes na imagem e efeito visual no 

qual é visualizado o vestígio da movimentação de seus braços. A seguir, essa 

personagem é acompanhada pela personagem feminina B, inicialmente sendo 

possível apenas visualizar os seus braços, aparecendo pela primeira vez as 

duas personagens que representam a Dúbia Síntese do Silêncio.  

Após o acréscimo dos braços da personagem feminina B, como visto no 

primeiro frame da figura 8, senti a necessidade de extensão e desenvolvimento 

das camadas sonoras, colaborando com o sentido de movimentação sugerido 

pela dança visualizada no vídeo. Para essa extensão utilizei duas camadas 

sonoras, pela incitação da presença de duas personagens no plano, compostas 

pelos seguintes sons: áudio de ataques em sinos com as alturas F#3, A3, C#4 

e D4, do qual manipulei adicionando distorção; e timbre sintetizado explorado 

como uma ressonância dos sinos, entretanto, com alturas diferentes em uma 

relação contrapontística (  Exemplo Sonoro 2). 

Posteriormente ao desenvolvimento em harmonia da coreografia pelas 

duas personagens, a personagem feminina B, que se encontra atrás, diminui a 

extensão dos movimentos da personagem A. Origina-se uma sensação de 

oposição e condução dos movimentos pela personagem B, para então retirar o 

lenço e cobrir a boca da personagem A com uma de suas mãos. Na sequência, 

a cena mostra o rosto da personagem B parcialmente, como observado no 

último frame da figura 8. Para evidenciar o caráter repressivo imposto pelo 

discurso visual nos planos descritos acima, utilizei um ruído com banda de 

frequências em torno da altura F#7 em reverso, criando novamente um grande 

arco de tensão junto a um crescendo de amplitude. Todas as camadas sonoras 

interrompem abruptamente em sincronia com a ação visualizada no vídeo, 

onde a personagem B, após novo raccord na montagem do vídeo (primeiro 
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frame da figura 9), retira bruscamente sua mão da boca da personagem A, 

trazendo para o discurso sonoro uma terceira perspectiva de silêncio, o silêncio 

de interrupção. 

 

Figura 9 – Frames dos planos de transição das partes da estrutura formal 
 

Após a interrupção abrupta das camadas sonoras, a altura F#7 é 

inicialmente sustentada quase inaudível, logo crescendo em amplitude e após 

pequena pausa, a nota pontua o despertar do relógio, como observado no 

terceiro frame da figura 9. O relógio exibe o horário de 4:33h, fazendo 

referência direta à peça 4’33” do compositor John Cage. Inicialmente com a 

nota sustentada, quis representar sonoramente a sensação de surdez através 

da escuta de frequências agudas ouvidas pelo espectador. Utilizei o crescendo 

de amplitude para fazer a transição para o plano do relógio, onde acontece 

pela segunda vez a adaptação do discurso visual em relação ao discurso 

sonoro. Nessa adaptação determinei o intervalo de transição por tela preta 

entre os dois planos com o exato intervalo de tempo rítmico do despertar do 

relógio, assim, criando maior coerência para a transição dos discursos. O 

discurso sonoro descrito acima procedente do silêncio de interrupção criado 

pela interrupção abrupta das camadas sonoras, agora possui a perspectiva de 

silêncio de transição.  

 Exemplo Audiovisual 4. 
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2.2.2 Parte 2 – “Realidade” 
	

Junto ao aparecimento do plano em que o relógio desperta no horário de 

4:33h, o som ambiente surge em sincronia. Esse som atua como camada 

sonora de fundo e traz novamente ao discurso visual a sensação de realidade 

em oposição ao caráter onírico consolidado até o momento, fragmentando a 

estrutura formal do discurso em duas partes. 

Após quatro ataques da nota F#7 que pontuam em sincronia o despertar 

do relógio, o personagem masculino acorda e interrompe o despertador, logo 

transitando por tela preta para a continuação da cena, onde o personagem se 

encontra sentado na cama e visivelmente apreensivo, como visto na figura 10. 

 

Figura 10 – Frames dos planos iniciais da “cena do quarto” 

Para esta transição de planos utilizei a continuidade do som ambiente 

em conjunto ao som dos ataques do despertador, que após o personagem o 

interromper passa através da recorrência do delay a se caracterizar por um 

som contínuo. Inicialmente pode-se interpretar como uma perspectiva de 

silêncio de transição, mas ao decorrer da cena esse som passa a possuir a 

perspectiva de amplificação do silêncio. Essa perspectiva é caracterizada pelo 

som ambiente e a ausência total de som das ações do personagem, em 

conjunto com a sustentação da nota F#7, que possui um caráter subjetivo no 

discurso narrativo, pois representa sonoramente o estado 

psicológico/emocional do personagem, podendo ser definido como um som 

Meta Diegético6. 

A perspectiva de amplificação do silêncio está presente em todo 

decorrer da cena e ganha maior suporte pela introdução de um som grave 

																																																													
6 Um som Meta Diegético se caracteriza por sonoridades subjetivas; sonoridade que traduz o 
imaginário de uma personagem normalmente com o seu estado de espírito alterado ou em 
alucinação. (BARBOSA, 2000, p. 2)	
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gerado por síntese aditiva (  Exemplo Sonoro 3), em crescendo – que 

também possui o caráter de som Meta Diegético – e em crossfade lento com a 

sustentação da nota F#7 até a nova transição de planos através de tela preta 

(dois primeiros frames da figura 11), onde a nota F#7 desaparece em sincronia 

com a mudança de planos. Ademais, o som grave foi introduzido com a 

intenção de criar uma sensação de pressão psicológica e realçar a sensação 

de apreensão do personagem frente ao ambiente em que se encontra. 

 

Figura 11 – Frames dos planos finais da cena 

O som ambiente agora é fragmentado durante a transição dos planos 

por tela preta, da qual possui apenas o som grave crescendo e, na sequência, 

em sincronia com o aparecimento do novo plano, uma nova ambiência. Aqui 

ocorre uma pequena segmentação temporal no discurso visual, sugerindo a 

necessidade de uma nova dinâmica do som ambiente, por se tratar de um som 

ambiente de uma cidade.  

Nos planos que seguem, o personagem aparece observando com ar 

apreensivo a cidade pela janela, ocorrendo um deslocamento do plano para o 

lado de fora, refletindo então a silhueta dos prédios em sobreposição ao 

personagem, como visto nos dois últimos frames da figura 11. Neste momento, 

por ocorrer novamente a ideia do reflexo no discurso visual, acontece a 

reapresentação do Leitmotiv da figura 6, porém, o timbre de piano ocorre em 

ataque simultâneo ao timbre de piano preparado de John Cage, reforçando o 

que se passa no discurso visual, através de ataques acentuados, tendo 

referência subjetiva ao ambiente de uma cidade, junto a ideia de sobreposição.  

As outras camadas sonoras que atuam junto ao Leitmotiv também são 

importantes. O som grave cresce em amplitude rapidamente, criando maior 

sensação de apreensão, enquanto o som ambiente ao crescer em amplitude 

substancialmente junto ao deslocamento dos planos de dentro para fora, 
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desenvolve um valor expressivo, reforçando a representação do espaço em 

que se desenvolve o discurso visual. 

 Exemplo Audiovisual 5. 

 

Figura 12 – Frames dos planos de transição para a cena do clímax 

Após nova transição por tela preta, na qual o som grave é interrompido 

abruptamente e o som ambiente se dissolve em fade out, o plano que segue 

mostra o personagem masculino carregando uma pá e descendo uma 

escadaria, com essa ação registrada no vídeo em slow motion, como pode ser 

observado no segundo frame da figura 12. O plano seguinte acompanha o 

movimento do personagem, não mais em slow motion, carregando a pá no 

ambiente em que se desenvolverá o restante da cena (terceiro frame da figura 

12). 

Após os planos descritos, foi solicitado que eu compusesse o discurso 

sonoro anteriormente a montagem do vídeo, pois, por se tratar do momento de 

clímax de ambos os discursos, a movimentação e os cortes do vídeo seriam 

intensificados e necessitariam de um ritmo mais preciso para ser desenvolvido, 

com um tempo estimado em 1:30 min. 

Desenvolvi então o discurso sonoro com base em três aspectos: no 

roteiro, pois estava descrito o contexto e a ideia narrativa da cena; nos 

possíveis planos a serem usados na montagem, já que eu possuía 

conhecimento prévio dos mesmos, por ter acompanhado as gravações;  nos 

aspectos musicais e visuais desenvolvidos até então no discurso, como o 

timbre, a utilização de registros opostos, e a elasticidade temporal 

representada pela utilização de variações de tempo no vídeo, através de 

fragmentos em slow motion intercalados a outros em tempo real. 

O contexto narrativo da cena descrito no roteiro se caracteriza na 

primeira parte pelo deslocamento dos personagens para o local no qual se 
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desenvolverá a segunda parte da cena, na qual, atingindo um clímax dos 

discursos, haverá a intercalação ou sobreposição de  planos do personagem 

masculino cavando uma cova com a dança das personagens femininas e o 

ambiente de caos urbano representado por máquinas e prédios. 

 

Figura 13 – Frames dos planos iniciais da cena do clímax 

Por já ter disponível na montagem os dois primeiros planos da cena, 

pude desenvolver a ideia inicial com base no discurso visual. O primeiro plano, 

onde o personagem desce a escadaria, com o vídeo em slow motion, me 

sugeriu o andamento lento, seguido por rallentando após o gesto de  

interrupção abrupto e agressivo do registro grave (pauta inferior da figura 14), 

reforçando ainda mais a ideia de slow motion do plano. Junto ao gesto é 

acrescentado delay no material da pauta superior, interrompido o som 

ambiente que vinha se dissolvendo por fade out e acrescentado uma textura 

contínua, que atuará como camada de fundo durante toda cena (  Exemplo 

Sonoro 4). 

 

Figura 14 

Para desenvolver o discurso a partir de então, utilizei como timbre 

principal o do piano, contudo, com diferentes nuances, manipulações e 

potencializando maiores possibilidades de deslocamento durante a 
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espacialização para cada região do registro. Para isso, ao compor dividi o 

registro em pautas distintas (figura 14), facilitando na compreensão da intenção 

durante a realização do sequenciamento MIDI em camadas. O aspecto 

harmônico não foi priorizado, tendo como base somente a progressão dos 

acordes, que se mantém até o final da cena, como visto na pauta inferior da 

figura 15. 

 

Figura 15 

Após o personagem sair do quadro no plano em slow motion, o plano 

seguinte, em velocidade real do vídeo, acompanha o personagem carregando 

a pá em ambiente externo, no qual se desenvolverá o restante da cena. Em 

sincronia ao aparecimento do novo plano, com andamento mais acelerado para 

acompanhar o movimento da cena, introduzi a progressão de acordes que atua 

como base harmônica (dois últimos compassos nas pautas central e inferior da 

figura 15), junto com a ideia de contraponto no registro agudo (pauta superior 

da figura 15). Esses dois elementos, junto com o gesto de repetição de uma 

altura em semifusas (pauta central da figura 16), são a base estruturante dos 

materiais utilizados em toda segunda parte da cena, criando o clímax do 

discurso sonoro. 

 

Figura 16 
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A partir do segundo compasso da figura 15 o corte do discurso visual já 

não possuía planos, pois a montagem seria feita posteriormente. Para o 

discurso sonoro que compus do seguinte momento até o gesto da figura 16, 

sugeri a utilização dos planos da figura 17, respectivamente, para conduzir o 

discurso visual para a segunda parte da cena. 

 Exemplo Audiovisual 6. 

 

Figura 17 – Frames dos planos sugeridos para conclusão da primeira parte da cena do clímax 

Junto ao gesto do D1 em semifusas representado na figura 16, há o 

crescendo gerado pelo acréscimo do ataque da mesma altura em reverso, que 

após ser interrompido, soa somente a textura que atua como camada sonora 

de fundo, introduzida no plano em slow motion. Na sequência, o gesto em 

semifusas na altura E4 com timbre semelhante ao da textura do exemplo 

sonoro 4, duplicado ao timbre de piano, introduz a segunda parte da cena.  

 

Figura 18 – Frames de alguns planos utilizados na montagem da segunda parte da cena 

O clímax se caracteriza pela repetição da base harmônica em registro 

grave da pauta inferior da figura 15 em ritmo regular e lento, para determinar 

um ritmo para os cortes do discurso visual, em simultâneo a um contraponto de 

vozes no registro agudo em ritmo mais acelerado, gerando maior 

movimentação para os planos, e aparições pontuais do gesto em semifusas em 

registro médio, com a intenção de possibilitar na montagem alguns pontos de 

sincronia para planos de cidade e máquinas. Esses elementos, agora 

possuindo além das diferentes nuances das camadas de timbre de piano e 

timbres sintetizados em todos os registros da tessitura, geram muitas camadas 

sonoras para serem exploradas espacialmente e reforçar a ideia de 
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sobreposições encontrada no contexto do discurso visual. Reapresentei no 

clímax tais elementos importantes para o discurso até o momento, para criar 

maior coerência em sua totalidade. 

 

Figura 19 – Frames dos planos finais utilizados na montagem da cena do clímax 

Após algumas repetições da base harmônica e o desenvolvimento dos 

aspectos apontados acima, é introduzido um ruído que pontua o momento 

onde ocorre no discurso sonoro a dissolução de seus elementos, gerando uma 

cadência através da continuação do ruído, que passa para primeiro plano das 

camadas sonoras. Como ponto de ligação para sincronizar a cena seguinte - 

onde a montagem já havia sido realizada, pois não dependia do discurso 

sonoro - utilizei a interrupção abrupta de um crescendo da nota C3 com timbre 

sintetizado distorcido. 

 Exemplo Audiovisual 7. 
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2.2.3 Coda 
	

 

Figura 20 – Frames dos planos da primeira parte da cena final 

A cena final, dividida em duas partes, inicia com a personagem feminina 

em frente ao espelho, e ao contrário do personagem masculino no início do 

discurso visual, ela se vê refletida. O plano abre e o que se vê são as duas 

personagens femininas frente a frente realizando a ação de limpar a boca para 

em seguida “gritar silenciosamente”, visualizado em um plano aéreo, como 

visto na figura 20. Essa ação representa um ato de liberdade e harmonia entre 

as personagens, em oposição à ação repressiva realizada na cena da “dança 

dos braços”. 

Para representar sonoramente a expressão de liberdade e harmonia 

visualizada na cena, utilizei o Leitmotiv da figura 6, aqui com as alturas se 

sobrepondo aos poucos para ao final soarem simultaneamente formando um 

acorde, com o timbre semelhante ao da textura da camada de fundo, para 

transmitir leveza (  Exemplo Sonoro 5). Junto ao Leitmotiv, introduzi 

fragmentos gerados por síntese subtrativa, que gradualmente tornam-se mais 

presentes através do seu adensamento por maior quantidade de eventos. 

Esses fragmentos acompanham o movimento do plano aéreo, criando uma 

sensação de elevação e preenchimento do espaço vazio do “grito silencioso”, 

aqui relacionando também o espaço com o espaço físico que se vê no plano.  

 

Figura 21 – Frames dos planos finais da cena 

A segunda parte da cena final mostra o personagem masculino refletido 

na cova da qual estava cavando na cena do clímax. Na sequência, ele realiza a 
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ação de enterrar o que, após o primeiro impacto de areia, mostra ser o espelho 

quebrando. A representação de liberdade neste momento se dá pela realização 

da ação do personagem, que ao enterrar a si mesmo – ou o seu reflexo –  

liberta-se de sua crise existencial. 

A transição do plano aéreo da primeira parte da cena para o plano de 

cova se dá por crossfade. Acompanhando o procedimento de transição visual, 

utilizei do crossfade para introduzir a amostra que atua em crescendo, criando 

um pequeno arco de tensão, até a realização da ação de enterrar o espelho 

pelo personagem (  Exemplo Sonoro 6). No momento exato onde o 

personagem escava a pá na areia, utilizei o som da mesma antecipado por 

reverber reverso e com a repetição por delay, gerando uma pulsação e 

interrompendo a textura em crescendo. Determinei o tempo da realização do 

delay para criar um pulso que sincronizasse com o momento de impacto da 

areia no espelho, que após quebrar, pontuado com o som da ação, é sucedido 

por sons reverso de: ambientes urbanos, ruídos de máquinas, fragmentos do 

discurso sonoro da cena do clímax, e o som de um grito, também em reverso, 

que reverbera após o corte do plano para tela preta seguido pelo título do 

vídeo-música, encerrando a cena. 

 Exemplo Audiovisual 8. 
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2.2.4 Créditos 
 

 

Figura 22 – Frames dos créditos 

Durante os créditos, a personagem feminina aparece em um fundo preto 

e gesticula o sinal de silêncio, sugerindo para o espectador se manter em 

silêncio, como visto no segundo plano da figura 22. Após o gesto, ocorre uma 

coreografia sem nenhuma realização sonora, durante um minuto de silêncio 

absoluto, que transporta esse silêncio pra fora da tela e sugere para o 

espectador ouvir o silêncio da sala em que ocorre a reprodução. 

 Exemplo Audiovisual 9. 
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3 Espacialização 
 

Com o aparecimento da multifonia no início dos anos 1950, a música 

eletroacústica passou a lidar com a possibilidade de organização dos sons no 

espaço físico e difusão dos mesmos através do suporte tecnológico de 

reprodução sonora, trazendo aspectos que não se resumem à experiência da 

escuta, mas que propiciam ao compositor ferramentas e parâmetros que 

contribuem ao processo composicional.   

Segundo Francis Dhomont (apud BORGES, 2014, p. 98), o espaço na 

música eletroacústica passa a ser tratado como uma necessidade formal e 

como um dos elementos essenciais do pensamento composicional, expondo a 

relevante importância da espacialidade para a elaboração do discurso musical 

eletroacústico. 
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3.1 Planejamento 
	

Michel Chion sugere o conceito de espaço interno da obra como a etapa 

de desenvolvimento em estúdio de todos os processos utilizados pelo 

compositor, lidando diretamente com os elementos constitutivos do som e sua 

estrutura. Já o espaço externo diz respeito a manifestação concreta do espaço 

interno proposto pelo compositor, através de elementos como a disposição de 

alto-falantes e localização do ouvinte, por exemplo (apud BORGES, 2014, p. 

100-101). Alvaro Borges (2014), aponta uma tipologia geral de estratégias 

estruturais do espaço interno abordadas pelos seguintes conceitos: Ilusão 

espacial, Alusão espacial, Ocupação espacial, Simulação do campo sonoro 

tridimensional, Movimento espacial sonoro no tempo. 

No contexto dessa composição desenvolvi uma tipologia de estratégias 

estruturais inspirado na proposição de Borges, realizando o planejamento da 

espacialização baseado em trajetórias de deslocamento sonoro, definindo 

aspectos como: o adensamento do espaço sonoro, a simulação espacial, a 

ocupação espacial, a velocidade de deslocamento e a extensão da propagação 

do som.  

Segundo a proposição de percepção do espaço sonoro de François 

Bayle (apud BORGES; LIMA; SALGADO, 2012, p. 508-509), a composição do 

espaço sonoro também se dá pela concepção racional de imagens mentais 

específicas, anterior à uma aplicação tecnológica através de uma percepção 

espacial da qual ocorrerá o deslocamento sonoro na disposição fixa de alto-

falantes. Com tal abordagem, é possível reconhecer a percepção da imagem 

sonora e sua disposição espacial, colaborando para a elaboração e 

compreensão das estruturas formais e para a construção do discurso 

composicional. Influenciado pela proposição de percepção do espaço sonoro 

de Bayle, desenvolvi gráficos para organizar e representar o deslocamento 

sonoro durante o discurso, realizando o seu planejamento anteriormente à sua 

aplicação. 
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Na realização de uma obra acusmática a espacialização influencia 

diretamente o processo composicional, para essa peça utilizei o que Borges 

conceitua como difusão estática: 

Por uma difusão estática tomamos a postura na qual a disposição dos 
alto-falantes no local é feita ao redor da plateia e sofre o mínimo de 
interferência do músico responsável pela difusão. Mantém assim, as 
características inscritas pelo compositor, na hora da composição da 
obra. (BORGES, 2015, p.109) 

Para a difusão sonora utilizei o sistema Surround 5.1, necessitando de 

uma interface sonora de no mínimo seis saídas, e com alto-falantes dispostos 

ao redor do público na seguinte configuração: Saída 1 – Front L (frente-

esquerda); Saída 2 – Front R (frente-direita); Saída 3 – Center (frente-centro); 

Saída 4 – LFE7 (subgraves, localizado no solo em qualquer ponto da sala); 

Saída 5 – Rear L (fundo-esquerda); Saída 6 – Rear R (fundo-direita). 

 

Figura 23 – Configuração do sistema Surround 5.1 

 

 

 

 

 

 

																																																													
7 Low-Frequency Effects.	
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3.2 Processo 
 

Defini a extensão da propagação do som baseado no caráter de 

utilização e nos canais da amostra, em estéreo ou mono. Essas configurações 

são fixas para todo o discurso, não influenciando a organização formal do 

discurso. Os sons ambiente e as amostras em reverso que criam grande arco 

de tensão, como a de ataque de um prato em reverso, utilizam uma extensão 

que ocupa metade do campo sonoro, simulando de maneira mais realista o 

espaço do discurso visual e gerando tensão através da maior amplitude, 

respectivamente, como visto no quadro 1 da figura 24. Para sons que realizam 

maior deslocamento, defini uma extensão que compreende apenas um canal, 

possibilitando uma precisão maior no deslocamento sonoro e o isolamento dos 

sons quando necessário, as amostras em mono utilizam a mesma extensão, 

como no quadro 2 da figura 24. Para texturas e amostras que utilizam 

variações no estéreo8 defini uma extensão que compreende dois canais, para 

não perderem em presença durante o deslocamento sonoro e nem suas 

características preestabelecidas de deslocamento da amostra, como no quadro 

3 abaixo. 

	 	 	
	

Figura 24 – Configurações de extensão de propagação do som 

A seguir, por haver alterações nos demais aspectos durante o discurso 

musical, descrevo o planejamento de acordo com a estrutura formal, 

destacando momentos específicos para ilustrar determinados procedimentos. 

																																																													
8 Pois apresentam manipulação através de delay estéreo na amostra, anterior à aplicação da 
espacialização.	
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3.2.1 Parte 1 – “Sonho” 
 

O discurso inicia apenas com o som ambiente fixo nos canais frontais, 

como exposto na região mais clara da figura 25, que compreende a extensão 

de propagação do som ambiente. Aos poucos, através de deslocamento 

sonoro com velocidade lenta, as outras camadas sonoras iniciam nos canais 

traseiros e posteriormente ocupam toda a extensão do espaço em movimentos 

circulares cruzados. As linhas azuis da figura 25 exemplificam esse 

adensamento do espaço sonoro. O adensamento passa a se tornar estável no 

período que compreende o início da peça até a cena em que o personagem 

masculino se encontra em frente ao espelho. 

 

Figura 25 

Na cena em que o personagem masculino não se vê refletido no espelho 

há a primeira aparição do Leitmotiv, onde cada uma das notas está 

posicionada em um canal diferente, partindo do canal fundo-direita formando 

sucessivamente a trajetória entre os cinco canais, representada pela linha 

verde da figura 26. A camada de fundo, onde soa os harmônicos do som de 

ataque de um prato em reverso, se mantém fixa até o arco de tensão do som 

em reverso ser realizado, passando por movimento rápido dos canais frontais 

para os traseiros, exemplificado pela seta preta da figura 26. 
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Figura 26 

Após o silêncio de pausa a amostra do ataque de um prato, não mais em 

reverso, passa a ser a camada sonora de fundo, transitando dos canais 

traseiros para os frontais em movimento de velocidade lenta e ficando fixa, 

como mostra a seta preta da figura 27. As camadas com os sons do Throat 

Singing se deslocam por trajetórias nas laterais do campo do espaço em 

movimento lento, como demonstram as linhas em azul claro da figura 27. Essa 

lateralidade foi instigada pelos movimentos dos braços das personagens 

femininas na cena. No fundo do campo sonoro, ocorre o deslocamento dos 

sons de sino, também em movimento lento, como exibido nas linhas em azul 

escuro da figura 27. Por fim, o arco de tensão que ocorre ao final da cena 

passa por deslocamento dos canais traseiros para os frontais, em velocidade 

rápida. 

 

Figura 27 
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3.2.2 Parte 2 – “Realidade” 
 

No início da segunda parte do discurso sonoro ocorre o segundo 

aparecimento do Leitmotiv, sendo composto por dois timbres diferentes que 

fazem trajetórias em linhas opostas, como demonstram as linhas em verde dos 

trajetos 1 e 2 da figura 28. A ocupação espacial se torna presente com a 

utilização do canal LFE, como mostra o círculo roxo da figura 28, com a 

amostra do som grave e pelo resultado do processo de delay na amostra do 

despertador. As duas camadas aqui geram também, através da espacialização, 

uma capacidade trans-sensorial do som. O som ambiente é deslocado da 

frente para trás acompanhando o movimento da câmera, que mostra o 

personagem masculino observando a cidade pela janela seguido pelo reflexo 

da cidade na janela em sobreposição ao personagem, como mostra a seta 

preta na figura 28. Com o deslocamento do som ambiente acompanhando o 

movimento da câmera – de dentro para fora da janela – ocorre a simulação 

espacial, que ainda reforçada pelo aumento de amplitude durante o 

deslocamento, simula a presença e a espacialidade dos dois ambientes da 

cena. 

 	

Figura 28 

A parte em que acontece o clímax do discurso sonoro é também onde 

ocorre a maior variedade de trajetos de deslocamento sonoro. O clímax é 

composto por movimentos circulares cruzados com velocidade de 

deslocamento rápida e por camadas em trajetórias em linhas diagonais ou 

atuando em cada canal individualmente, como mostram as linhas em vermelho 

escuro e vermelho claro, respectivamente, na figura 29. O canal LFE aqui 
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reforça a ocupação espacial, como demonstra o círculo roxo na figura 29, 

utilizado em timbres que possuem frequências graves. 

 

Figura 29 
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3.2.3 Coda 
 

O terceiro aparecimento do Leitmotiv exerce a função de adensamento 

do espaço sonoro, com cada nota soando e se mantendo em um canal 

individual, até ocupar toda a extensão do espaço, como mostram as setas 

roxas, com a ordem de aparecimento das notas indicada pela linha bege da 

figura 30. A camada de fundo, composta pela textura do exemplo sonoro 4, se 

mantém fixa na metade traseira do campo espacial. As outras duas camadas 

sonoras trazem consigo a capacidade trans-sensorial, pois ao se deslocarem 

em movimentos cruzados e em velocidade rápida, como mostram as linhas 

vermelhas da figura 30, reforçam a sensação de elevação realizado pela 

câmera. 

 

Figura 30 

Na cena em que o personagem masculino enterra o espelho e o seu 

reflexo, o som da pá cavando e o som da areia quebrando o espelho 

acontecem em sequência, por movimento diagonal. Esses sons realizam uma 

simulação espacial instigada pelo posicionamento “real” do personagem (fora 

da visão no plano) e o posicionamento do espelho e seu reflexo, 

consequentemente, como demonstra a linha vermelho escuro da figura 31. 

Com auxílio do canal LFE, as amostras com frequências graves realizam maior 

ocupação do espaço, como mostra o círculo roxo da figura 31. Após o espelho 

quebrar as camadas sonoras realizam trajetórias em movimentos circulares em 

velocidade de deslocamento rápido, como demonstram as linhas vermelho 

claro da figura 31, ao final soando apenas a reverberação do som de um grito, 

com trajeto finalizado nos canais traseiros. 
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Figura 31 

Desenvolver no contexto dessa obra uma tipologia de estratégias 

estruturais do espaço interno foi relevante na organização e aplicação do 

processo de espacialização de forma mais coerente, cumprindo com o seu 

aspecto composicional, obedecendo as configurações de difusão sonora e a 

estrutura formal do discurso. 
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4 Considerações Finais 
	

Este memorial teve como foco discutir os processos de composição e 

espacialização, tratada como aspecto composicional, do vídeo-música “Dúbia 

Síntese do Silêncio”.  

No primeiro capítulo apresentei o planejamento dos discursos visual e 

sonoro, descrevendo aspectos relevantes sobre o conceito e a estrutura formal 

do vídeo-música, as minhas intenções composicionais, e a análise tipo-

morfológica dos sons. Também demonstrei o processo composicional, 

segmentado em subcapítulos a partir da estrutura formal, descrevendo as 

minhas decisões composicionais relacionando os discursos sonoro e visual. 

No segundo capítulo descrevi o planejamento e o processo de 

espacialização do vídeo-música, desenvolvendo uma tipologia de estratégias 

estruturais e uma representação gráfica do deslocamento sonoro, para 

demonstrar nos subcapítulos a aplicação da espacialização durante o discurso. 

Foi possível desenvolver nesse trabalho de conclusão de curso um 

maior esclarecimento quanto ao meu processo composicional, refletindo sobre 

aspectos objetivos e subjetivos relativos às minhas intenções e decisões 

composicionais, me instigando a ampliar e dar seguimento à minha pesquisa 

relacionada ao vídeo-música, bem como no que diz respeito ao aspecto 

composicional da realização da espacialização sonora. 

Considero igualmente relevante a interdisciplinaridade de áreas 

promovida por esta composição, reunindo música, cinema e dança, em um 

processo colaborativo entre alunos do Centro de Artes – UFPel na realização 

da mesma.  

Por fim, pondero que o som não se resume à experiência da escuta, pois 

carrega consigo uma capacidade de projeção visual subjetiva. Trazendo para o 

contexto composicional, o compositor ao apreender subjetivamente essas 

imagens mentais, torna-se apto a expressá-las abstratamente, podendo ainda 

usar deste meio para interpretar ou ressignificar uma imagem concreta.  
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6 Anexos 
 

Link para download do vídeo-música (versão estéreo), exemplos 

sonoros e exemplos audiovisuais: 

https://mega.nz/#F!TVlTnZqA!B18f0RAmyduUDyoikpy75g 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


