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Música: obras experimentais 
questionam os limites entre as 
expressões artísticas 

PROFESSOR DO INSTITUTO DE ARTES E DESIGN DA UFJF, DANIEL QUARANTA (FOTO), QUESTIONA FRONTEIRAS 

DA ARTE AO PESQUISAR E CRIAR OBRAS EXPERIMENTAIS QUE USAM MÚSICA, POESIA, VÍDEO E PERFORMANCE. 

A PARTIR DA ANÁLISE TEÓRICA, ORGANIZA EVENTOS, COMO O ENCONTRO INTERNACIONAL DE MÚSICA E ARTE 

SONORA (EIMAS), NA UNIVERSIDADE

RAUL MOURÃO | repórter

Imagine sintonizar uma estação de rádio e se deparar com 

ruídos, distorções de voz e harmonias, em alguns casos, pouco 

cotidianas. A cena é muito pouco provável de acontecer, 

principalmente, quando a busca é por uma estação de rádio 

comercial. A combinação de sons, que, para o senso comum, não 

passaria de algum tipo de interferência na recepção do aparelho, 

é também música, experimental e questionadora dos limites entre 

as expressões artísticas.

Nas décadas de 30, 40 e 50 do século passado, a sintonia, ainda 

que raramente, poderia trazer manifestação de vanguarda de um 

dos precursores da experimentação sonora, o americano John 

Cage, que completaria cem anos em 2012. O compositor, poeta 

e pintor trouxe o som do dia a dia, o barulho e o ruído, marcados 

pela aleatoriedade, para o status de música. A sua mais famosa 

composição “4:33”, de 1952, não tem nem sequer uma nota. O 

músico fica em silêncio durante toda a apresentação para que a 

plateia perceba o burburinho do ambiente. Simples e provocante.
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Distante das emissoras de rádio no Brasil, criações dessa linha 

podem ser encontradas na internet, eventos e em trabalhos cien-

tíficos, sendo tema de pesquisa em diversos centros de estudo 

no mundo. Na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), pro-

fessores como Daniel Quaranta, do curso de Música do Instituto 

de Artes e Design (IAD), desenvolvem pesquisas sobre experi-

mentação da voz, poesia sonora e outras manifestações. A partir 

da análise teórica, Quaranta compõe obras e organiza eventos, 

como o Encontro Internacional de Música e Arte Sonora (Eimas), 

na Universidade.

Em seus estudos, traça uma análise histórica e filosófica das ma-

nifestações musicais “de borda, da marginália”, como define, e 

discute os limites difusos entre os diversos campos da arte, que 

se inter-relacionam. O poema, por exemplo, não se restringe ao 

suporte tradicional do papel, não tem a obrigação de ter sentido 

e pode se associar a métodos típicos de outras expressões, assim 

como a música pode estar presente na poesia e em representa-

ções.

“Não penso a obra como um caminho único, apenas vinculada a 

questões sonoras, pois ela carrega toda a história da arte. Gosto 

da ideia de arejar a música com outros discursos que a atraves-

sam”, diz o pesquisador, que trabalha com a colaboração interdis-

ciplinar de artistas, poetas e até filósofos. 

Um dos exemplos mais representativos do entrelaçamento entre 

as formas de arte é o poema-partitura “Ursonate” do alemão Kurtz 

Schwitters (1887-1948), analisado por Quaranta em uma pesquisa. 

O artista europeu usou procedimentos de variação sonoro-vocal 

muito utilizados na composição musical para criar complexas es-

truturas de melodia e motivos. Para ler o poema ou executar uma 

performance baseada no texto, o autor insere instruções sobre a 

sonoridade das sílabas, a pronúncia e a cadência. “Na ´Ursonate`, 

não existem as palavras no sentido ordinário, assim como não 

existe lógica de significação nela”, ressalta o professor.

CONTRIBUIÇÃO DE VANGUARDA
A concepção padronizada de cada expressão artística, com refrão 

claro, lirismo clássico e estrutura rígida, foi abrindo espaço para 

novas possibilidades. O processo de transformação ganhou noto-

riedade, a partir do século XX, com movimentos de vanguarda, na 

Europa, como demonstra o levantamento histórico e fonográfico 

feito pelo pesquisador.  

O futurismo italiano e o futurismo russo foram os responsáveis 

por marcar mais fortemente a ruptura com as tradições literária e 

musical. Aboliram o advérbio, mudaram signos de pontuação por 

matemáticos e musicais e utilizaram martelos, motores ou máqui-

nas de escrever como instrumentos. “Para os futuristas, o poema 

não estava destinado à leitura silenciosa, mas a uma proposta 

para sair da página e ser encenado, convidando a participação 

“Não penso a obra como um caminho 
único, apenas vinculada a questões 
sonoras, pois ela carrega toda a história 
da arte. Gosto da ideia de arejar a música 
com outros discursos que a atravessam”

(Daniel Quaranta)
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do público. Um recital poético futurista era, antes de tudo, um 

espetáculo visual e fonético.”

Em seguida, os dadaístas criaram o conceito de antipoesia, de 

versos sem palavras e poemas de sons. Onomatopeias, neologis-

mos e combinações de letras, musicalmente arranjadas, fazem 

parte do movimento. No México, em 1920, surge o estridentismo, 

combinando aspectos do cubismo, do futurismo e do dadaísmo.

O advento de tecnologias de gravação abre novas possibilidades 

de criação a partir da década de 50. Nessa época, desenvolvem-

se a música concreta e a poesia sonora, que exploram o 

processamento do som, principalmente, da voz, e o sentido 

semântico fica em segundo plano. “Quando escutamos poesia 

sonora, percebemos que há uma fronteira expressivo-territorial 

difusa, e, assim, o que era sólido no papel se dilui no ar, nas ondas 

sonoras e no intangível da experiência da perfomance. E o que é 

poema sonoro pode se transformar em música poética.” Surgem 

o movimento letrista e, na década de 80, a polipoesia, concebida 

para o espetáculo ao vivo.

NA CADÊNCIA DA TECNOLOGIA
Atualmente, a criação é estimulada pela proliferação de novas 

tecnologias, como smartphones, tablets e programas de com-

putador. Mas “a reflexão estética não costuma acompanhar o 

rápido avanço das indústrias tecnológicas”, diz. Desse descom-

passo, aparecem produtos “muito padronizados”. Vários vídeos 

no Youtube listam canções com a mesma base. Em um deles, são 

tocados 40 hits que usam os mesmos quatro acordes, que é a 

execução de três ou mais notas em sequência.

“As pesquisas acadêmicas têm como objetivo tentar observar 

de que maneira a produção está ocorrendo, ao refletir sobre os 

meios, a bagagem estética e teórica. Muito já foi escrito sobre 

Mozart, mas no campo da tecnologia, o mercado é mais rápido do 

que o pensamento sobre ela”, reitera. O professor busca produzir 

obras de cunho experimental, estimuladas pelo estudo teórico, 

mas “não tão radicais” como as dos pioneiros John Cage, Chris-

tian Morguenstern e Man Ray.

Uma das composições, que foram frutos de pesquisa, chama-

se “SerVoz”, executada, em tempo real, a distância. Em março, 

o professor e a artista Michele Aguinez ficaram posicionados 

em Belfast, capital da Irlanda do Norte, acompanhados por dois 

compositores na Universidade de São Paulo (USP). A performance 

com voz e produção de vídeo, criada coletivamente, foi transmitida 

pela internet, como parte do festival Sonorities, de um dos mais 

importantes centros de experimentação artística do mundo, 

o Sonic Arts Research Centre (Sarc, ou Centro de Pesquisa em 

Artes Sonoras). “Usamos a voz como um instrumento extremo, 

e não como um meio de comunicação, linguístico. Importa mais 

o som.”

Juiz de Fora já recebeu apresentações semelhantes, nas duas 

edições do Encontro Internacional de Música e Arte Sonora 

(Eimas), organizado por Quaranta, em parceria com os professores 

Luiz Eduardo Castelões (UFJF) e Pedro Bittencourt (UFRJ). O 

evento, neste ano, acontecerá entre 12 e 16 de setembro, também 

com a presença de artistas importantes de diferentes lugares do 

mundo. Entre eles, Stefano Scarini, produtor de vídeo e música, 

que trabalhou com o artista Peter Greenaway, conhecido por seus 

filmes e inovações multimídias, e o compositor e programador 

Francisco Colasanto, ganhador do prêmio alemão de música 

eletrônica Giga-Hertz.

MAIS
daniel QuaRanta é MestRe e doutoR eM Música pela ufRJ, pRofessoR de Música na gRaduação da ufJf e na pós-gRaduação da univeRsidade 
fedeRal do paRaná. Já se apResentou eM diveRsos festivais e encontRos na aleManha, na aRgentina, no bRasil, na bolívia, no chile, na 
espanha, na iRlanda do noRte, no México e eM outRos países

conheça as suas pRoduções: http://soundcloud.coM/danielQuaRanta e eM www.Myspace.coM/danielQuaRanta

ouça Músicas no aceRvo do site: www.ubu.coM

site da oRganização the John cage tRust: http://Johncage.oRg

página do sonic aRts ReseaRch centRe: www.saRc.Qub.ac.uk

“As pesquisas acadêmicas têm como 
objetivo tentar observar de que maneira 
a produção está ocorrendo, ao refletir 
sobre os meios, a bagagem estética 
e teórica. Muito já foi escrito sobre 
Mozart, mas no campo da tecnologia, 
o mercado é mais rápido do que o 
pensamento sobre ela”

(Daniel Quaranta)
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