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paisagens sonoras em propostas como 
o soundwalking (obras para dispositivos 
portáteis, cuja proposta é a escuta em 
percursos específi cos dentro do mapa 
de uma cidade), ou até mesmo no típico 
palco italiano.
 
Nesse aparente “não espaço” defi nido, 
surge a Arte Sonora (sound art), categoria 
aceita dentro das muitas diversifi cações 
das manifestações artísticas, e que aos 
poucos, adquire autonomia diferenciando-
se das narrativas tradicionais da música. 
Um fator importante no desenvolvimento 
dessa arte foi o uso de novas tecnologias 
e a proliferação de dispositivos digitais 
e/ou analógicos, a luteria experimental e 
a luteria composicional, que abriram as 
portas a um fazer musical que, de alguma 
forma, refl ete sobre as tradições da 
prática musical, em particular, e da arte, 
em geral.  
 
No curso de Música da UFJF, temos os 
grupos de pesquisa Música e Arte Sonora 
(Grumas) e Composição Musical (Comus) 
que promovem refl exão sobre essas 
práticas, procurando uma integração 
das diversas dimensões desse campo, 
tentando alargar o horizonte das práticas 
musicais dos alunos. A formação do 

O horizonte da música se expande. 
Esse processo não é de agora, 
é claro, mas hoje percebemos 

ações musicais que puxam os limites 
estabelecidos e imaginados à disciplina, 
pelas instituições mais “conservatoriais”. 
Na fronteira entre artes visuais e 
música, emergem práticas que, desde a 
década de 60, expressam-se a partir de 
instalações sonoras, esculturas sonoras, 
espaços sonoros ou obras plásticas, 
e, cuja materialidade são o som e os 
processos de manipulação e reprodução 
do mesmo, dentro de contexto que 
escapa de palco tradicional ou sala de 
concerto. Dentro desse horizonte vasto, 
a música experimental promove um 
diálogo interdisciplinar e, muitas vezes, 
colaborativo, no qual podem convergir 
compositores, performers, artistas 
plásticos, arquitetos, engenheiros e/
ou programadores etc., sem esquecer-
se dos criadores de gambiarras soantes 
e eletrônicas, de todo tipo. As obras 
muitas vezes são apresentadas em 
lugares diversos. Algumas são site-
specifi c (criadas para existir em um lugar 
específi co: há outras denominações 
como land art ou ambient art), outras 
podem ser apresentadas em parques, 
salas de exposições, reinventarem 

Entre a Música e a Arte Sonora: novas práticas 
composicionais

musico não pode, apenas, estar do lado 
da “conservação” de tradições, mas de 
reinventá-las. É com essa proposta que o 
Encontro Internacional de Música e Arte 
Sonora, Eimas - realizado anualmente na 
UFJF-IAD – www.ufjf.br/eimas - trabalha. 
Ampliar as fronteiras entre as diferentes 
práticas artísticas contribui para uma 
produção de obras que refl etem o 
espírito interdisciplinar do IAD.  
 
Na formação do músico devemos ir além 
do senso comum de certas práticas e 
expandir os limites das disciplinas. A 
incorporação de instrumentos como o 
computador ou diferentes dispositivos 
de processamento de áudio, promove 
obras diferentes. Algumas colocam o 
compositor no lugar do performer e 
ouvinte simultaneamente, assumindo 
posição mais “desauralizada”. As 
obras não precisam, necessariamente, 
de instrumentistas virtuoses ou de  
compositores geniais, mas de indivíduos 
capazes de inventar contextos sonoros 
[1]. No sentido mais profundo do 
processo de escuta, a música do nosso 
século, aos poucos, se apropria por 
assalto, de um espaço que, por acaso, 
alguma vez, lhe foi negado.

[1] Iazzetta, Fernando. Música e Mediação 
tecnológica. São Paulo. Ed FAPESP, 2009
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