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RESUMO

O uso de diferentes métodos de sonificação de dados meteorológicos e geofísicos é recorrente

tanto em aplicações científicas quanto no contexto da criação artística. Propõe-se, através de

diferentes  abordagens  ao  longo  do  processo  de  pesquisa,  a  criação  de  uma  série  de

sintetizadores  e  dispositivos  sonoros  sensíveis  à  variações  de  intensidade  do  vento,  da

luminosidade e da temperatura ambiente. Com o intuito de explorar as potencialidades do uso

da sonificação de dados de forças da natureza como método de composição sonora e musical,

utilizam-se  diversos  sensores  para  controlar  parâmetros  distintos  do  processo  de  síntese

sonora digital. Através da experimentação de circuitos e códigos de programação em Arduino,

busca-se analisar os fatores que influenciam diferentes aspectos do processo de composição

junto aos fenômenos meteorológicos. É apresentado o processo de desenvolvimento de três

sintetizadores que são utilizados em diferentes ocasiões, além da construção de uma máquina

sonificadora e a produção de registros diversos do processo de elaboração dos protótipos.

Com base nas experimentações realizadas, identificam-se aspectos pertinentes à atuação de

elementos  da  natureza  como forças  criativas  durante  o processo de composição  sonora e

musical.

Palavras-chave: Sonificação. Composição sonora. Sintetizadores. Dados meteorológicos.



ABSTRACT

The  use  of  different  methods  of  sonification  of  meteorological  and  geophysical  data  is

recurrent both in scientific applications and in the context of artistic creation. It is proposed,

through  different  approaches  throughout  the  research  process,  the  creation  of  a  series  of

synthesizers  and  sound  devices  sensitive  to  variations  of  wind  intensity,  luminosity  and

ambient temperature. In order to explore the potentialities of using sonification of forces of

nature as a method of sound and musical composition, several sensors are used to control

different parameters of the digital sound synthesis process. Through the experimentation of

circuits and programming codes in Arduino, it is sought to analyze the factors that influence

different aspects of the composition process with the meteorological elements. The process of

development of three synthesizers that are used in different occasions is presented, along with

the construction of a sonifying machine and the production of  diverse material  about  the

process  of  elaboration  of  the  prototypes.  Based  on  the  experiments  carried  out,  aspects

pertinent to the performance of elements of nature as creative forces during the process of

sound and musical composition are identified.

Keywords: Sonification. Sound composition. Synthesizers. Meteorological data.
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1. INTRODUÇÃO

O  Programa  de  Pós-Graduação  em  Artes  do  Instituto  de  Cultura  e  Arte  da

Universidade Federal do Ceará, através de uma de suas linhas de pesquisa intitulada Arte e

Processo de criação: Poéticas contemporâneas, da qual o meu projeto faz parte, entende "a

criação artística como pesquisa e produção de conhecimento (...) compreendendo a obra como

processo e processo como obra, em toda a sua dinamicidade e complexidade"1. Através dessa

abordagem, é possível se aprofundar no próprio processo de criação ao longo do período do

mestrado de forma investigativa, revelando pensamentos e pontos de reflexão que, de outra

forma, poderiam passar despercebidos, como resultado de um fazer artístico instintivo. Meu

interesse na pesquisa sonora, mais especificamente no recorte dessa dissertação, inicia-se ao

longo de minha graduação em Cinema e Audiovisual. Para o meu Trabalho de Conclusão de

Curso problematizo a abordagem em relação à paisagem sonora de alguns lugares da cidade

de  Quixadá,  Ceará,  e  crio  uma escultura  sonora  interativa  intitulada  Subida  à  Pedra  do

Cruzeiro. Durante esse processo, me aproprio de elementos da experiência nesses lugares para

desenvolver a escultura em metal e a programação para Arduino, onde o manuseio de uma

alavanca controla parâmetros da síntese sonora de uma onda senoidal em tempo real. A partir

dessa  obra,  surge  a  vontade  de me aprofundar  no uso de programação em Arduino e  de

sensores para pensar processos de síntese sonora que se relacionem com o ambiente onde são

realizados.

Na tentativa de explorar outras possibilidades de composição sonora e musical com

elementos  do  ambiente,  me  proponho  à  pesquisar  o  uso  da  sonificação  de  dados

meteorológicos para esse fim. Para isso desenvolvo, através de uma série de experimentações,

um conjunto de sintetizadores que produzem dados a partir das variações de intensidade do

vento, da luminosidade e da temperatura ambiente. O desenvolvimento desses sintetizadores,

e  dos  experimentos  que  proponho,  se  dá  a  partir  de  um processo  fragmentado,  onde  as

observações  feitas  a  partir  de  um experimento  dão pistas  sobre  como prosseguir  com os

próximos,  onde  muitas  vezes  esses  processos  ocorrem  simultaneamente,  nem  sempre

obedecendo uma lógica linear de produção.  Os sintetizadores não são desenvolvidos visando

um produto final ou uma ferramenta definitiva de interação com os elementos meterológicos

através da síntese sonora, mas seguem uma lógica de prototipagem onde o intuito é explorar

1 http://www.ppgartes.ufc.br/programa/linhas-de-pesquisa  . Acesso em 25/03/2018.
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possibilidades variadas de interface e esquemas de sonificação, repensando constantemente a

construção dos dispositivos e o processo criativo.

Para  isso,  em  um  primeiro  momento,  procuro  traçar  aqui  um  breve  histórico  da

sonificação  de  dados  com ênfase  em obras  que  se  utilizam de  forças  meteorológicas  ou

geofísicas   para  produzir  som.  Procuro  assim,  identificar  pontos  em comum no  que  diz

respeito  à  forma  de  produção  e  manipulação  dos  dados,  de  maneira  a  refletir  sobre  as

diferentes abordagens do uso desses elementos do ambiente e sua relação com o processo de

composição  sonora  e  musical.  Durante  esse  percurso,  identifico  pontos  que  considero

determinantes  na  relação  estabelecida  entre  ouvinte  e/ou  músico/performer/usuário  que

elabora/opera o processo de sonificação, na tentativa de me aprofundar nesses aspectos a

partir  do  desenvolvimento  de  meus  próprios  esquemas  de  sonificação  de  dados

meteorológicos.

Partindo dos pontos observados em determinadas obras, levanto discussões pertinentes

à  sonificação  e  ao  uso  das  forças  meteorológicas,  mais  especificamente  do  vento,  da

luminosidade e da temperatura, como forma de investigar o potencial desse processo como

força criadora na composição sonora e/ou musical compartilhada. A investigação gradativa

desse  potencial,  através  de  "máquinas"  e  sintetizadores  que  se  utilizam de  elementos  do

ambiente para gerar som, também revela ao longo do processo outras nuances da sonificação

de dados meteorológicos no que diz respeito à relação do artista e ouvinte com esses dados.

Dentre  essas  nuances,  identifico,  por  exemplo,  como  é  possível  chamar  a  atenção  para

questões do ambiente de forma mais imediata através dessa outra maneira de se relacionar

com os dados.

Busco  organizar  aqui  o  desenvolvimento  desses  sintetizadores  em  uma  ordem

cronológica e  linear de investigação e apresentação, de modo a facilitar a compreensão do

processo criativo. No entanto, acredito que é importante ressaltar o caráter fluido do processo

de pesquisa, no qual muitas vezes estive imerso em pontos de reflexão e práticas diferentes

simultaneamente. Esse texto é uma tentativa de organizar esse pensamento e me debruçar em

uma  análise  que  se  oriente  por  momentos  que  considero  importantes  para  a  análise  da

sonificação das forças meteorológicas como forças criativas em um processo de composição

sonora e/ou musical compartilhada. 
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2. SONIFICAÇÃO E MUSIFICAÇÃO DE FORÇAS DA NATUREZA

2.1. ALGUMAS APLICAÇÕES

Em março de 2011, um vídeo com o título de  Sonification of Tohoku Earthquake /

Sendai  Coast,  Japan,  2011/03/11  foi  carregado  no  YouTube  pelo  canal  Sonifyer.org.  A

descrição do vídeo diz:

Neste vídeo você visualiza os registros do sinal sísmico de três estações sísmicas no
Japão (Matsushiro, MAJO, Erimo, ERM) e Rússia (Yuzhno Sakhalinsk, YSS) antes,
durante  e  depois  do  Terremoto  de  Tohoku  no  Japão.  Os  flashes  no  mapa
correlacionam a magnitude do sinal nas três estações. Ao mesmo tempo, você pode
ouvir o sinal sísmico sonificado, tornado audível por uma aceleração do fator 1440.
Esta chamada audificação da atividade da Terra transforma o movimento do solo de
dois dias em uma faixa de áudio de 120 segundos. As instalações do Sistema de
Gestão de Dados IRIS e, especificamente, o Centro de Gestão de Dados IRIS, foram
utilizadas para o acesso à forma de onda e metadados necessários neste estudo. Para
a  sonificação de  dados  utilizamos  o  Sonifyer,  um  software  desenvolvido  na
Universidade das Artes de Berna (CH).2 (2011, tradução  minha)

Em 2011, em Tohoku, foi registrado o maior terremoto que já atingiu o Japão desde

quando iniciou-se o registro moderno de atividades sísmicas, em 1900. O terremoto, com sua

força  nunca  vista,  também  desencadeou  um tsunami.  Foram registrados  mais  de  15  mil

mortos, 6 mil feridos, 2 mil desaparecidos e 228 mil pessoas tiveram que abandonar suas

casas.  Os  dados  sísmicos  numéricos  desse  incidente  de  proporções  inimagináveis  foi

processado pelo software Sonifyer, que retornou uma faixa de áudio. Os dados numéricos se

relacionam com parâmetros de síntese sonora, como a frequência da onda a ser produzida. A

intensidade do movimento sísmico também é relacionada à intensidade do som, o que faz que,

quanto mais movimento terrestre, o som seja mais intenso. Essa faixa de áudio é combinada

com textos,  dados de  um sismógrafo  em uma linha  do  tempo e  um mapa animado,  que

também se  relaciona  com os  dados  da  intensidade  de  movimento  sísmico.  Esse  vídeo  é

considerado bastante popular quando falamos em vídeos de análise de dados científicos e

sonificação no YouTube, com mais de 70 mil visualizações até fevereiro de 2018. Parte desse

sucesso é atribuído à sua clareza e inteligibilidade. O software poderia ter sido programado

pelos desenvolvedores para atribuir os dados numéricos a instrumentos musicais e variações

harmônicas mais complexas.  No entanto, o que ouvimos é um som metálico que, em sua

2 https://www.youtube.com/watch?v=3PJxUPvz9Oo  . Acesso em 18/04/2017.
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repetição em diferentes intensidades, se torna desagradável aos ouvidos em alguns momentos.

Logo no início do vídeo, em um texto que sobrepõe a imagem, os desenvolvedores alertam

para a variação e a intensidade dos sinais sonoros. Claramente o intuito da equipe responsável

pelo projeto não é tornar o som agradável ou, até mesmo, associá-lo diretamente a esquemas

de composição musical. Como produto de um estudo de caso do terremoto de Tohoku, os

desenvolvedores do vídeo estão preocupados em utilizar a sonificação, ou seja, "‘o uso de

áudio não-oral para transmitir informações’, (…) geralmente descrito como um equivalente

auditivo  da  visualização  científica"  (SUPPER,  2014,  p.  35  apud  KRAMER et  al,  1997,

tradução minha), como um recurso a mais na interpretação de dados científicos. Da mesma

forma que a visualização de dados, como os gráficos, a sonificação é vista no contexto da

prática científica, como uma outra abordagem possível, com características e usos específicos.

Um dos fatores da popularidade do vídeo Sonification of Tohoku Earthquake, por exemplo, é

a  inteligibilidade  proporcionada  pela  compressão  do  tempo,  onde  dados  de  dois  dias  de

atividades sísmicas são utilizados para a composição de uma faixa de áudio de 120 segundos.

Ao se pensar em processos da natureza de longa duração, como o passar das estações do ano e

as atividades sísmicas e, indo além, no processo de formação dos rios e dos nascimentos das

estrelas, a sonificação também pode, por exemplo, se valer da compressão do tempo em seu

processo.  Essa compressão do tempo contribui para a sensação de terror provocada pelos

suscetivos impactos dos movimento tectônicos e para um melhor entendimento, em padrões

perceptivos humanos, da dinâmica das forças geofísicas e meteorológicas.

Figura 1: Frame do vídeo Sonification of Tohoku Earthquake

Fonte: Canal Sonifyerorg (em http://www.youtube.com)

11



A sonificação já é utilizada como abordagem de interpretação de dados científicos há

um  bom  tempo.  Se  tornou  popular  através  de  equipamentos  como  monitores  cardíacos

hospitalares, que emitem um sinal sonoro a cada batimento cardíaco do paciente, ou em usos

mais cotidianos, como nos sensores de ré para automóveis que variam o intervalo entre os

sinais sonoros que emitem de acordo com a distância do automóvel a um obstáculo qualquer.

Ainda  no  século  XVII,  Galileu  Galilei  utilizou-se  de  indicadores  sonoros  para  estudar  a

aceleração ao longo de um plano inclinado.   Posicionou ao longo de uma rampa uma série de

dispositivos compostos de uma haste de metal e um sino cada. Ao soltar uma esfera de metal

no topo da rampa podia-se ouvir os sinos sendo disparados pela esfera. O intervalo entre os

sons produzidos pelos sinos permanecia o mesmo, apesar da distância entre os sinos aumentar

gradativamente  ao  longo da  rampa.  Com isso,  prova-se  que  a  esfera  de  metal  demora  o

mesmo intervalo de tempo para percorrer uma distância cada vez maior, conforme ela avança

pela rampa, evidenciando assim o aumento de velocidade da esfera ao longo da descida.

Em 1913, Edmund Fournier d'Albe, da Universidade de Birmingham, apresentou o

Optofone como um dispositivo que ofereceria às pessoas cegas a possibilidade de ler sem

depender de outras pessoas. O dispositivo, que se assemelha à um aparelho de escâner rústico,

permitia ao usuário posicionar um livro com a face para baixo de forma a ser escaneado por

Fotografia 1: Plano inclinado

Fonte: Museu Galileo 
(http://www.museogalileo.it)

Fotografia 2: Detalhe do sino

Fonte: Museu Galileo 
(http://www.museogalileo.it)
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fotosensores de selênio, capazes de detectar a presença ou ausência de tinta preta e converter

esse dado em sons distintos. Dessa forma, era possível que o usuário da máquina pudesse

aprender a interpretar esses sons para reconhecer letras e formar palavras.

Também por volta de 1913, Hans Geiger construiu o primeiro contador Geiger,  que

foi aperfeiçoado em 1928 por Geiger e Walther Müller. Trata-se de um dispositivo constituído

de um tubo Geiger-Müller associado a um amplificador e um sistema de registro do sinal. O

Fotografia 3: Homem utilizando optofone

Fonte: Repertório da exposição "How We Read" 
(http://www.cncs.bbk.ac.uk/how-we-read-a-sensory-history-of-
books-for-blind-people/)

Figura 2: Optofone retratado em uma 
revista de 1922

Fonte: Edição suéca da revista Ciência e 
Vida (http://runeberg.org/vetlivet/)
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tubo é preenchido por um gás não condutor a baixa pressão. Conforme o tubo se aproxima de

algum material emissor de radiação o gás é ionizado, ou seja, tem os elétrons liberados e

permite a passagem de sinal elétrico, que é amplificado e traduzido para uma indicação sonora

(cliques).  Sendo assim,  quanto mais  radioativo o material  mais  cliques  são emitidos pelo

aparelho ao se aproximar.

2.2. OUVINDO LUGARES

Conforme os diversos usos da sonificação na ciência vão surgindo, as pesquisas e

discussões também se diversificam, buscando certa legitimidade da prática da sonificação na

ciência. Em 1992 foi fundada a ICAD3 (International Community for Auditory Display), com

o intuito de pluralizar a discussão em torno do uso de som para exibir informações. Composta

por pesquisadores de áreas diversas, a ICAD organiza uma conferência anual dedicada aos

estudos  da  sonificação  de  dados  como  forma  de  apresentação  de  dados  (International

Conferece for Auditory Display). 

"Em 1997, um Relatório de Sonificação foi preparado para a Fundação Nacional de
Ciência por membros da Comunidade Internacional de Exibição Auditiva (ICAD).
Este relatório forneceu uma visão geral da situação atual da pesquisa em sonificação
e a sugestão de metas para essa pesquisa. Mais significativamente para nós, como
colaboradores,  o  relatório  enfatizou  a  necessidade  de  pesquisa  e  interação
interdisciplinar." (POLLI,  2004, tradução minha)4

3 http://www.icad.org/  . Acesso em 25/03/2018.
4 No original: "In 1997, a Sonification Report was prepared for the National Science Foundation by members

of the International  Community for Auditory Display (ICAD). This report  provided an overview of the

Fotografia 4: Contador Geiger de mesa

Fonte: Boffy B / Wikimedia Commons

Fotografia 5: Contador Geiger portátil

Fonte: Images Scientific Instruments 
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Para  Alexandra  Supper,  a  sonificação  no  meio  científico  tem  se  popularizado

especialmente por sua capacidade de afetar o público, como forma de atrair o interesse das

pessoas e arrecadar fundos para pesquisa. Apesar dessa popularização, cientistas relatam que

só usam dados sonificados "‘se não é uma conferência na minha área de estudo’. Se forem

tocadas para um público científico, elas são classificadas como ‘entretenimento’" (SUPPER,

2014,  p.  37,  tradução  minha).  Para  Alexandra  Supper,  “ao  negar  o  significado  das

representações auditivas, os cientistas reforçam uma distinção categórica entre ciência ‘real’ e

‘popular’; O som, sugere-se, é apenas apropriado para a ciência popular” (SUPPER, 2014, p.

38, tradução minha). Supper também chama a atenção para o fato de que essa discussão não

pertence apenas ao campo da sonificação, visto que a visualização científica também enfrenta

questões semelhantes5. Referindo-se à entrevista realizada com o Diretor do Laboratório de

Infrassom do Instituto  de  Geofísica  e  Planetologia  da  Universidade  do  Havaí,  Milton  A.

Garces, Supper diz:

(…) um pesquisador de infrassons que entretém o público em geral bem como seus
colegas com os sons de vulcões, tem grande prazer em falar sobre como ele fez esses
sons,  mas  admite  abertamente  que  “massageia”  os  sons  para  fazer  com que  os
resultados soem mais musicais. Essa massagem nos dados não é problema algum
para ele, porque não interfere com a mensagem científica que quer transmitir sobre a
atividade  do  vulcão.  Nessas  histórias  de  sonificação  como  uma  ferramenta  de
popularização, a sonificação é enquadrada como uma forma de entretenimento de
valor  científico  marginal,  e  não  como  uma  representação  precisa  de  dados
científicos. (SUPPER, 2014, p. 38, tradução minha)6

Contudo,  mais  recentemente,  a  discussão  da  sonificação  como  prática  artística  se

intensificou. Em relação à manipulação dos dados, Supper diz que “ser ‘fiel aos dados’ é

muitas vezes mais importante para os artistas que trabalham com sonificação que para os

cientistas  (citados  em seu  artigo)”  (SUPPER,  2014,  p.  38,  tradução minha),  e  cita  como

exemplo a instalação The Place Where You Go to Listen, de John Luther Adams. 

current  status  of  sonification  research  and  a  proposed  research  agenda.  Most  significantly  to  us  as
collaborators, the report stressed the need for interdisciplinary research and interaction."

5 “Tal desaprovação do valor científico das representações usadas na comunicação de resultados científicos é
também um tropo comum na visualização científica. Os cientistas que trabalham com a visualização muitas
vezes insistem que as imagens com as quais trabalham são apenas belas figuras sem grandes significados.”
(SUPPER, 2014, p. 53, tradução minha)

6 No original: "an infrasound researcher who entertains general audiences as well as his peers with the sounds
of  volcanoes  takes  great  pleasure in  talking about  how he made those sounds,  but  he freely admits  to
‘massaging’  the  sounds  to  make  the  results  sound  more  musical.  Such  massaging  of  the  data  is
unproblematic for him, as it does not interfere with the scientific message he wants to convey about volcano
activity. In these stories of sonification as a tool for popularization, sonification is framed as a form of
entertainment of marginal scientific value, rather than as an accurate representation of scientific data"
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Fotografia 6: The Place Where You Go To Listen no Museu do
Norte, na Universidade do Alaska

Fonte: Lee Anderson 
(http://physicsinalaska.blogspot.com.br/2011_01_01_archive.
html)

Fotografia 7: The Place Where You Go To Listen no Museu do
Norte, na Universidade do Alaska

Fonte: Eric Engman / Daily News-Miner 
(http://www.newsminer.com)
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A instalação é composta por cinco painéis de vidro que tem suas tonalidades de cor

alteradas de acordo com o dia e a estação do ano. O som que reverbera constantemente na sala

é composto por várias faixas: a posição atual do sol é acompanhada por acordes sustentados,

uma faixa de ruído  tem parâmetros do seu filtro alterados de acordo com as fases da lua, sons

profundos e ressoantes são controlados por atividades sísmicas e sinos são utilizados para

apresentar  as  flutuações  do  campo  magnético,  correspondentes  às  atividades  da  aurora.

(SUPPER, 2014, p.  39,  tradução minha).  John Luther Adams, em sua discografia,  muitas

vezes relaciona sua música a elementos da natureza, às forças naturais, em trabalhos como

songbirdsongs,  In the White Silence e  Become Ocean. Para ele, o processo de sonificação

utilizado em  The Place Where You Go to Listen, o ajudou a compartilhar a experiência de

composição com as “forças da natureza”:

A música de  The Place é produzida por fenômenos naturais. Mas esta não é uma
demonstração científica de fenômenos naturais. É uma obra de arte. A essência deste
trabalho é o soar de forças naturais interagindo com a consciência do ouvinte. Não é
uma experiência simulada do mundo natural. É uma forma elevada de experiência
em si. […] Apesar do meu desejo de me remover e convidar o ouvinte para ocupar a
posição  central,  The  Place ainda  é  uma  composição  musical.  Embora  eu  tenha
tentado  minimizar  a  evidência  da  minha mão,  eu  continuo  sendo  o  compositor.
(Adams, 2009: 8) (SUPPER, 2014, p.39, tradução minha)7

Segundo Supper,  The Place Where You Go to Listen pode ser compreendida como

parte de “uma tradição musical maior nos séculos 20 e 21 de uma ‘tendência de autonegação

por parte  de muitos  compositores’,  que são compelidos  pela  ‘possibilidade de remover  o

indivíduo do ato de composição’ (Willcock, 2006: 226)” (SUPPER, 2014, p. 39, tradução

minha). Para ela, isso torna compreensível, em parte, porque certos artistas se importam mais

com a fidelidade aos dados que os cientistas que não se importam em “massagear” os sons. O

principal  atrativo  da  sonificação  para  John  Luther  Adams  na  concepção  de  sua  obra  é

exatamente o fato de atribuir parte do processo de composição musical às forças da natureza

e, assim, tornar a autoria da obra mais difusa, mesmo que ele afirme que continua sendo o

compositor. Desde a escolha dos elementos para a composição de luz e som até a montagem

do espaço e o posicionamento do ouvinte, podemos perceber a preocupação de Adams em

7 No original:  “The  music  of  The  Place  is  produced  by  natural  phenomena.  But  this  is  not  a  scientific
demonstration of natural phenomena. It is a work of art. The essence of this work is the sounding of natural
forces interacting with the consciousness of the listener. This is not a simulated experience of the natural
world. It is a heightened form of experience itself. […] Despite my desire to remove myself and invite the
listener to occupy the central position, The Place is still a musical composition. Although I tried to minimize
the evidence of my hand, I remain the composer. (Adams, 2009: 8)”
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“permitir”  que as forças da natureza estejam presentes  em todo o processo de criação.  A

preocupação  de  Adams  em  ser  fiel  aos  dados  ao  se  utilizar  de  sensores  e  técnicas  de

sonificação que permitem utilizar, por exemplo, a intensidade de luz da aurora para disparar e

controlar sons de sinos, não é para que o ouvinte possa interpretar os dados mais claramente.

Seu intuito é colocar o ouvinte em um estado imersivo de criação junto ao sol, às atividades

sísmicas e às fases da lua. A fidelidade aos dados é importante em The Place Where You Go to

Listen  para que o sol possa, de alguma forma, ser sol. É um movimento que se propõe em

afetar o ouvinte de forma solar, e não  através do sol, como parte do processo criativo. Em

texto publicado na revista Slate, Adams fala sobre seu processo criativo: 

Enquanto escuto,  dia após dia e noite após noite,  um novo som começa a tomar
forma  –  vasto  e  amorfo,  profundo  e  inexorável.  Meus  pensamentos  retornam
frequentemente ao derretimento do gelo polar e ao surgimento dos mares. Eu me
lembro que toda a vida nesta terra emergiu primeiro do mar. E eu me pergunto se
nós, seres humanos, como uma espécie, poderemos mais uma vez retornar ao mar,
mais  cedo  do  que  imaginamos.  No  entanto,  se  você  me  perguntar  se  eu  estou
compondo algo sobre a mudança climática, vou lhe dizer: “Não. Na verdade não”.
“Então é uma música sobre o mar?”. Sim. Bem, de certo modo… mas o que eu
realmente espero é que esta música seja um oceano próprio, um mar inexorável de
som que talvez possa levar o ouvinte para um estado de espírito oceânico. (ADAMS,
2015, tradução minha)8

Também é possível observarmos certa vontade de proporcionar ao ouvinte um "estado

de espírito"  na  obra  Weather  Works,  de  Andrea  Polli9,  artista  ambiental  interdisciplinar  e

professora  na  Universidade  do  Novo  México  (UNM).  Weather  Works  consiste  em  uma

instalação construída a partir da sonificação de dados de dois grandes eventos meteorológicos

que aconteceram nos Estados Unidos:  a tempestade de neve do Dia do Presidente, em 1979,

que "não foi prevista pelos modelos meteorológicos existentes e inspirou anos de pesquisa e

desenvolvimento para aprimorar esses modelos" (POLLI, 2004), e o Furacão Bob, um furacão

tropical intenso que passou pela mesma região costeira em 1991. O projeto surgiu da parceria

proposta por Andrea Polli ao Dr. Glenn Van Knowe, cientista meteorológico pesquisador  da

MESO10 (Mesoscale  Environmental  Simulations  and  Operations),  empresa  que  atua  "no

8 No original: "As I listen, day after day and night after night, a new sound begins to take shape—vast and
amorphous, deep and inexorable. My thoughts return often to the melting of the polar ice and the rising of
the seas. I remember that all life on this earth first emerged from the sea. And I wonder if we humans as a
species may once again return to the sea sooner than we imagine. Yet, if you ask me if I’m composing a
piece about climate change, I will tell you: 'No. Not really.' 'Then is this music about the sea?' Yes. Well, in a
way … but what I really hope is that this music is an ocean of its own, an inexorable sea of sound that just
may carry the listener away into an oceanic state of mind"

9 http://www.andreapolli.com/  . Acesso em 25/03/2018.
10 http://www.meso.com/  . Acesso em 25/03/2018.

18

http://www.meso.com/
http://www.andreapolli.com/


desenvolvimento e na aplicação de modelos atmosféricos e outros modelos geofísicos para

pesquisa e aplicações em tempo real". Após elaborarem uma proposta de sonificação de dados

do  Furacação  Bob  e  da  tempestade  de  neve  do  Dia  do  Presidente,  e  o  projeto  ter  sido

selecionado para uma residência de produção de som espacializado na Engine 27, galeria em

Nova Iorque dedicada à arte sonora, Polli começou a ter encontros regulares com Knowe na

MESO, para desenvolverem o projeto para a galeria: 

Uma  vez  que  a  Engine  27  possui  um  espaço  com  16  alto-falantes  em  canais
individuais, algo muito específico e incomum, decidimos mapear cada alto-falante
para um ponto específico no espaço proporcional à área que vai do norte da Flórida
ao norte do estado de Nova Iorque e do lado oriental de Massachusetts, para o oeste
de Nova Jersey, com a cidade de Nova Iorque situada perto do centro. (...) Depois
que foram tirados modelos das tempestades e  extraídos dados,  ficamos com 720
arquivos de dados com 481 valores cada e a tarefa assustadora de traduzir esses
números em som. O programador principal do Engine 27, Matthew Ostrowski, se
juntou a nós nesta fase e ele e eu trabalhamos por um período de cerca de quatro
semanas criando um sistema para ler e traduzir os arquivos para som espacializado
usando o Max/MSP. (POLLI, 2004, tradução minha)11

A programação,  alimentada com dados dos  dois  eventos  meteorológicos,  utiliza-se

desses valores para controlar parâmetros diversos da composição sonora como a velocidade

do vento, que  modifica a amplitude do som, e os dados sobre a pressão atmosférica, que são

usados para sintetizar um som de baixa frequência. Além disso, os dados influenciam nos

valores de filtros de som, como filtros passa-faixa, que são aplicados a samples de áudio de

ruído branco e outros ruídos.  A presença de chuva e a intensidade de vapor d'água presente no

ar também são dados utilizados pela sonificação.

Andrea Polli busca conversar com os visitantes de sua instalação após a experiência,

no  sentido  de  procurar  entender  como  a  experiência  de  sonificação  afetou  o  público  de

maneiras diversas. Nesse levantamento de impressões sobre a obra, Polli percebeu que Dr.

Van  Knowe  e  outros  meteorologistas  que  estavam  presentes  "estavam  particularmente

interessados  na  espacialização  do  som e  em  como  os  padrões  de  onda  das  tempestades

estavam  se  movendo  no  espaço".  Ela  também  notou  que,  para  eles,  "as  sonificações

reforçaram alguns aspectos particulares das tempestades (...)  os padrões de movimento do

11 No original: "Since the Engine 27 space has a very specific and unusual 16- channel speaker arrangement,
we decided to map each speaker to a specific point in space proportional to the area spanning from Northern
Florida to Northern New York State and from the Eastern tip of Massachusetts, to Western New Jersey with
New York City situated near the center. (...) After the storms were modeled and the data output, we were left
with 720 data files of 481 values each and the daunting task of translating these numbers into sound. Engine
27 master programmer Matthew Ostrowski joined us at this stage and he and I worked for a period of about
four weeks creating a system for reading and translating the files to spatialized sound using Max/MSP."
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furacão tropical eram conhecidos por serem mais caóticos que os da tempestade de inverno, e

as  composições  [sonoras]  também  reforçaram  esse  conceito".  Além  disso,  os  cientistas

presentes mostraram interesse no potencial de aplicar técnicas de sonificação para o estudo e a

previsão do tempo. Polli  também registrou que alguns membros do público buscaram um

"significado  metafórico  na  série  de  elevações  ascendentes,  achando  que  as  composições

próximas ao chão mais vicerais enquanto aquelas composições que representavam atividade

mais próxima à atmosfera pareciam mais etéreas e espirituais" (POLLI, 2004). Percebe-se

através da obra, e do relatos de Polli e do público, que a sonificação dos dados meteorológicos

pode oferecer alternativas à percepção proporcionada pela visualização desses mesmos dados.

Para  o  público  em  geral,  a  sonificação  dos  eventos  meteorológicos  escolhidos  pode

demonstrar  nuances e variações nos dados que não são perceptíveis às pessoas leigas em

outras formas de interpretação de dados científicos, como na visualização, da mesma forma

que "traduzir dados meteorológicos para som pode enfatizar aspectos dos dados que não são

aparentes  em  visualizações,  permitindo  aos  meteorologistas  detectarem  novos  padrões  e

estruturas, particularmente aquelas que se desdobram ao longo do tempo". Inclusive, Polli

relata  que  "a  maioria  dos  ouvintes,  com  experiência  distintas,  disseram  que  poderiam

compreender mais se ouvissem as composições por um período maior de tempo" (POLLI,

2004). 

Fotografia 8: Andrea Polli durante processo de pesquisa de 
Weather Works

Fonte: Andrea Polli, 2010 
(https://earroom.wordpress.com/2010/01/02/andrea-polli/)
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Essas  diferentes  percepções  dos  eventos  meteorológicos  variam de  acordo com as

experiências pessoais de cada ouvinte, podendo intensificar a relação afetiva do ouvinte com

determinado evento de formas diferentes. Para Polli, essa "conexão emocional" com os dados

é uma das potencialidades da sonificação de dados:

Um conteúdo narrativo e emocional aprimorado pode melhorar a compreensão de
dados  meteorológicos?  Alguns  meteorologistas  se  chamam  de  "caçadores  de
tempestades".  Eles  viajam  para  diversos  lugares  expostos  à  riscos  físicos
consideráveis para experienciar um furacão ou tornado. Eles assumem riscos porque
a satisfação física e emocional aumenta a compreensão do fenômeno pelo cientista?
Os caçadores de tempestades certamente responderiam que sim. Eles experienciam o
som, o tamanho e as propriedades físicas da tempestade, bem como seu efeito direto
sobre  o  meio  ambiente.  Uma  tempestade  experienciada  apenas  através  da
visualização, seja animada ou fixa, não transmite essa informação experiencial. Os
cientistas  devem usar  sua  memória  e  sua  imaginação  para  entender  como  uma
tempestade pode ser para as pessoas que estão nela. (...) Através de uma sonificação
efetiva,  os  dados  interpretados  como  som  podem  comunicar  um  conteúdo  ou
sentimento emocionais e acredito que uma conexão emocional com os dados pode
servir  de  ajuda  à  memória  e  aumentar  a  compreensão  humana  das  forças  em
funcionamento por trás dos dados" (POLLI, 2004, p.2  tradução minha)12

Dessa maneira, as experiências vivenciadas através de esquemas de sonificação que

reforçem a  relação  afetiva  com os  dados  podem ser  particularmente  interessantes  para  a

exploração do meio ambiente e das forças meteorológicas. O projeto "Sensory Cartography of

Madeira", uma colaboração entre Jonathan Reus e Sissel Marie Tonn, procura utilizar-se da

tecnologia dos vestíveis para intensificar a experiência de exploração do ambiente através da

sonificação. O projeto consiste essencialmente em criar aparatos vestíveis, que utilizam dados

biométricos  e  técnologias  de  medição  e  monitoramento  atuais,  remetendo  à  ideias  de

navegação e categorização da botânica na era colonial. Através do uso desses sintetizadores

vestíveis, os artistas propuseram-se à explorar o herbário do Jardim Botânico da Madeira,

localizado em Funchal, Portugal:

12 No original: "Can an enhanced narrative and emotional content enhance the understanding of meteorological
data? Some meteorologists call themselves 'storm hunters'. They travel far and wide at considerable physical
risk  in  order  to  experience  a  hurricane  or  tornado.  Do  they  take  such  risks  because  the  physical  and
emotional exhilaration enhances the scientist's understanding of the storm? The storm hunters would most
certainly answer in the affirmative. They experience the sound, scale, and physical properties of the storm as
well  as  its  direct  effect  on  the  environment.  A storm experienced  only  through  visualization,  whether
animated or still, does not convey this experiential information. Scientists must use their memory and their
imagination to understand how a storm might feel to people in it. (...) Through an effective sonification, data
interpreted as sound can communicate emotional content or feeling, and I believe an emotional connection
with data could serve as a memory aid and increase the human understanding of the forces at work behind
the data"
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Em Madeira, criamos instrumentos vestíveis biométricos e de extensão corporal para
desafiar a atenção condicionada do corpo de maneira divertida. Nós os vemos como
aparelhos  de  localização  para  remodelar  uma  visão  de  mundo  -  explorar
momentaneamente sem foco - criando uma cartografia alternativa que está atenta à
sutis flutuações de mudança. A viagem culminou com uma exposição no museu de
história natural do Jardim Botânico, onde exibimos nossos instrumentos e registros
de  dados  biométricos  coletados  ao  lado  de  espécimes  arquivados  de  plantas
centenárias, como um registro contemporâneo adicionado à coleção (REUS, 2016,
tradução minha)13

13 No original: "In Madeira we created worn biometric and body-extension instruments to challenge the body’s
conditioned attention in a playful way. We see them as wayfinding apparatuses for reshaping a worldview –
knowing  momentarily  without  focus  –  creating  an  alternative  cartography  that  is  attentive  to  subtle
fluctuations of change. The trip culminated with an exhibition in the natural history museum of the botanical
gardens, where we exhibited our instruments and annotated biometric data logs side-by-side with century-
old archived plant specimens, as a contemporary entry into their collection."

Figura 3: Ilustração de um dos 
vestíveis

Fonte: Jonathan Reus 
(http://jonathanreus.com)

Fotografia 9: Vestível em uso

Fonte: Jonathan Reus 
(http://jonathanreus.com)

Fotografia 10: Óculos de tecido

Fonte: Jonathan Reus 
(http://jonathanreus.com)

Fotografia 11: Balão meteorológico

Fonte: Jonathan Reus 
(http://jonathanreus.com)
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Alguns  dispositivos  vestíveis  foram  criados,  com  sensores  e  pequenas  placas  de

processamento de dados rodando algorítmos de mapeamento de dados e síntese sonora digital.

Em um deles, uma espécie de armadura possui um balão meteorológico fixado à extremidade

de um fio que sugere a extensão da coluna vertebral em direção ao céu. Esse balão é equipado

com um barômetro, um sensor de pressão atmosférica, que transmite as variações na pressão

atmosférica  aos  pequenos  computadores  que  utilizam-se  desses  dados  para  controlar

parâmetros da síntese sonora. Os artistas também desenvolveram uma espécie de periscópio

de tecido para cobrir o rosto que, ao ser tocado pelas rajadas de vento, desvia o olhar do

usuário,  "intensificando sua  experiência  de estar   em uma montanha varrida  pelo vento".

Óculos, também de tecido, equipados com espelhos internos  redirecionam a visão de quem

veste  para  as  laterais,  em ambas as  direções,  "aumentando a  acuidade  da atenção visual-

espacial  através  da  necessidade  repentina  de  recalibrar  o  quadro  proprioceptivo"  (REUS,

2016), ou seja, atuando sobre a percepção do próprio corpo e sua posição no espaço. No

projeto  também  foram  desenvolvidas  luvas  equipadas  com  sensores  biométricos  que

alimentam o algoritmo com movimento de exploração do ambiente das mãos do usuário para

alterar parâmetros da síntese sonora digital. 

Esse  conjunto  de  peças  vestíveis,  sensores  e  algoritmos  permitem  ao  usuário

reconfigurar a atenção rotineira do corpo em relação ao ambiente. Ao caminhar pelo Jardim

Botânico,  ou ao ficar  parado sentindo o toque do vento  e  as  mudança  meteorológicas,  o

usuário experiencia o vento, a temperatura, a pressão atmosférica, e outros fatores do clima de

uma outra  forma,  chamando  atenção  a  aspectos   do  ambiente  que  poderiam ter  passado

desapercebidos até então. Para os artistas, "O performer é um passageiro, permitindo que os

fluxos  sensoriais  levem e  conduzam construções  sonoras,  atendendo  as  contingências  do

ambiente  como  parte  do  processo"  (REUS,  2016).  Sendo  assim,  as  "contingências  do

ambiente", juntamente aos movimentos do corpo do usuário dos vestíveis, são responsáveis

pela síntese sonora, em um processo de composição  musical compartilhada. 

Em  Outubro  de  2015,  na  Sweeney  Art  Gallery  da  Universidade  da  Califórnia,

Riverside,  Jennifer  Andrea  Parker  apresentou  a  instalação Composing  [De]Composition,

como  base  de  sua  pesquisa  de  PhD  em  música.  O  projeto  consiste  em  acompanhar  o

desenvolvimento  de  uma composteira,  registrando  e  analisando os  dados  da  mudança  de

temperatura  na  matéria  orgânica  em  decomposição  para  usar  essas  informações  em  um

processo  de  composição  musical.  Foram diversas  etapas  de  análise  e  experimentação  de

23



sonificação da matéria orgânica ao longo da pesquisa: o monitoramento da temperatura da

matéria  orgânica  na  composteira  durante  45  dias  ao  ar  livre,  a  sonificação  de  dados  da

composteira em um ambiente interno na Sweeney Art Gallery, durante 113 dias, aberta ao

público, e, ao final, uma "Sessão de Audição dos Dados", também na galeria. Além desses

processos de composição e sonificação digitais, a artista também utiliza-se do conjunto de

dados da temperatura do composto orgânico em decomposição para a criação de duas peças

musicais  para  instrumentos  acústicos  através  da  conversão  dos  dados  para  notações  em

partituras, as composições Desert Winter e Sweeney Summer 2. Em sua tese, Parker descreve

detalhadamente os procedimentos utilizados ao longo do processo de pesquisa, ressaltando em

diversos momentos as escolhas feitas ao se aproximar dos dados. Assim como John Luther

Adams em seu The Place Where You Go To Listen, notamos grande preocupação de Parker em

desenvolver uma metodologia que fosse "fiel" à tabela de dados obtida através das leituras de

temperatura do composto orgânico. Ela nos aponta o caminho de que esse grau de "fidelidade

aos dados"  é  o  que  diferencia  os  processos  de  sonificação e  musificação ao  descrever  o

processo de composição  de  Desert  Winter,  uma peça  solo  para  piano baseada  nos  dados

obtidos através dos 45 dias de monitoramento da composteira a céu aberto:

Segundo Walker e Kramer, "é importante saber o quanto os ouvintes serão capazes
de ouvir analiticamente um fluxo (ou sub-fluxo) em algumas ocasiões, e ouvir de
forma holística  (integrando os  fluxos)  em outro"  em uma sonificação  de  dados.
Quando reproduzido por um único instrumento – mesmo um que possa executar
múltiplas vozes, os ouvintes têm apenas uma experiência holística dos dados e não
uma  experiência  completamente  analítica.  Assim,  quando  comparada  a  uma
sonificação  espacializada  e  digital,  a  eficácia  deste  trabalho  acústico  foi  muito
diminuída enquanto sonificação. Eu prefiro pensar neste tipo de trabalho como uma
"musificação" usando mapeamento de parâmetros, em vez de ser estritamente uma
sonificação. Enquanto o som e os dados podem ser muito estreitamente conectados
em  uma  sonificação,  o  processo  de  musificação  geralmente  resulta  em  uma
interpretação mais abstrata do conjunto de dados. (PARKER, 2016, p.95, tradução
minha)14

14 No original: "According to Walker and Kramer, “it is important to know how well listeners will be able to
listen analytically to one stream (or substream) at some times, and listen holistically (integrating across
streams) at another”  in a data sonification. When played by a single instrument—even one that can execute
multiple voicings, listeners can only gain a holistic experience of the data, and not a completely analytical
one.  Hence,  when  compared  to  a  spatialized,  digitally-based  sonification,  the  effectiveness  of  this
acoustically-based work as a sonification was greatly diminished. I prefer to think of this type of work as a
“musification” using parameter mapping, rather than as a strict sonification. Where sound and data can be
very  tightly  coupled  in  a  sonification,  the  process  of  musification usually  results  in  a  more  abstracted
rendition of the dataset."
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Fotografia 12: Circuito eletrônico conectado à resíduos orgânicos

Fonte: J no.e Parker (http://jnoiesparker.wordpress.com/)

Fotografia 14:  Visualização dos dados na 
Sweeney Art Gallery

Fonte: J no.e Parker 
(http://jnoiesparker.wordpress.com/)

Fotografia 13: Sonificação
de dados da temperatura 
do composto orgânico no 
Museu Nacional, no Rio de
Janeiro

Fonte: J no.e Parker 
(http://jnoiesparker.wordpr
ess.com/)
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Parker também chama a atenção para a ideia de que o rigor no manuseio dos dados e

sua  ordenação na composição  musical  são temas recorrentes  às  discussões  teóricas  sobre

sonificação. Segundo a artista, ao citar Scot Gresham-Lancaster, podemos encontrar pontos

centrais dessa discussão no trabalho de John Cage:

Um tema que permeia o contexto teórico relacionado às origens de muitos projetos
de  sonificação  (...)  [foi]  guiado  pelo  trabalho  do  compositor  John  Cage.  A
simplicidade  e  o  rigor  de  sua  abordagem  ao  uso  do  processo  como  fator
determinante da composição foram bem documentados... O impacto do uso direto do
material  e  a  fama  de  trabalhar  com  "receitas",  atribuída  a  grande  parte  de  seu
trabalho, codificam uma abordagem que considerava a composição como uma forma
de descobrir o funcionamento do mundo natural através do som. A análise resultante
se manifestava através de  composições musicais processuais cheias de surpresa e
beleza. É importante notar que ele insistia que os processos atribuídos à performance
de  suas  partituras  fossem seguidos  de  maneira  exata  e  sem adição  de  qualquer
improvisação à estrutura...  Essas  composições nos mostram como conhecemos o
mundo  pela  forma  como  reagimos  aos  elementos  sonoros  que  são  assim
apresentados.  Seu  trabalho  rompeu  a  barreira  entre  ruído  e  música,  entre  os
ambientes  sonoros  cotidianos  e  a  composição.  (PARKER,  2016,  p.  99  apud
GRESHAM-LANCASTER, 2012, página 209, tradução minha)15

15 No  original:  "A theme  that  is  running  through  the  theoretical  context  related  to  the  origins  of  many
sonification projects… [has been] guided by the work of composer John Cage. The simplicity and rigor of
his approach to the use of process as a compositional determinate has been well documented... The impact of
the direct use of material and the “recipe”-based nomenclature of much of his work codifies an approach that
regarded composition as a means of discovering the functioning of the natural world through sound. The
resulting examination was manifested as procedural musical compositions full of surprise and beauty. It is
important to note that he insisted that the processes outlined in the performance of his scores were to be
followed exactly and without the addition of any improvisation to the structure… These compositions show
us how we know the world by the way we react to sound elements that are presented in this manner. His
work  opened  the  threshold  between  noise  and  music,  between  everyday  sound  environments  and
composition."

Fotografia 15: Sessão de Audição dos Dados na 
Sweeney Art Gallery

Fonte: J no.e Parker 
(http://jnoiesparker.wordpress.com/)
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Nesse sentido, a rigidez quanto à execução das peças e das anotações propostas por

Cage refletem seu interesse em usar a composição musical como forma de explorar o "mundo

natural",  "os  ambientes  sonoros  cotidianos".  Além  disso,  essa  rigidez  demonstra  certa

preocupação em estimular um processo de composição colaborativa entre músico e ambiente,

no intuito de convocar os sons cotidianos para serem agentes ativos da composição musical.

Sendo  assim,  apesar  da  aparente  dureza  nas  regras  de  execução  das  obras,  esse  método

permite ao compositor incorporar momentos "de silêncio" em sua composição, contando com

o  "ambiente  sonoro  cotidiano"  para  completar  a  música,  proporcionando  margem  ao

imprevísivel e aleatório e, com isso, mais liberdade ao processo de composição.

Esse  processo  de  composição  musical  compartilhada  entre  humano  e  ambiente

também pode ser visto ao vivo na obra  Seismik, de Herman Kolgen, artista multidisciplinar

que vive e trabalha em Montreal. Kolgen utiliza-se de computadores e algumas interfaces para

controle de  diversos parâmetros de síntese sonora digital. Ele recebe em tempo real, ao longo

de toda a performance, dados de movimentos do solo provenientes de diferentes sismógrafos

no planeta. Esses dados são usados pelo processo de síntese sonora digital para gerar uma

frequência que é utilizada como parte do processo de composição musical ao vivo:

Escolho uma localidade – Chile, por exemplo – recebo a frequência nos meus dois
computadores… recebo e mando essa frequência para o seu sistema de som e agora
eu começo a fazer o seu prédio tremer na frequência do Chile. No palco, tenho um
geofone que analisa a frequência do seu prédio comparada à que recebo. Daí posso
mudar, tocar um feedback e colocar o público no meio desse feedback. Então, é uma
sensação muito especial  porque,  quando o seu corpo começa a se mexer e você
balança, não é a frequência do Brasil ou de São Paulo. Provavelmente é a frequência
de Cuba, quer dizer, de um país muito distante. Assim, começo com isso e depois
tiro o software e tento construir algo que tenha mais nuances em termos de imagem
e som, e seja mais complexo. Contudo, durante toda a performance, você não vê na
tela,  mas eu continuo a receber [o sinal].  Criamos um software que me permite
decidir quando quero me conectar, mas entre 20 segundos e um minuto depois, se eu
não tomar uma decisão, ele o fará por mim… e não sei que caminho seguirá. Nesta
performance, queria ter, como um humano real com o vento, ou a chuva, queria não
ter  o  controle  total  e  deixar  o  território  me  levar  e  eu  teria  de  lutar  com  ele.
(KOLGEN, 2017)16

16 Entrevista disponível em: http://www.itaucultural.org.br/herman-kolgen-kathodd-aftershock-dust-e-seismik-
on_off-2017. Acesso em 25/03/2018.
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Os sons são executados juntamente com projeções de vídeo e, juntos, propõe diversas

composições  audiovisuais.  Há  momentos  da  performance  onde  podemos  ouvir  apenas  a

frequência da localidade selecionada, assim como há momentos em que essas frequências se

Fotografia 16: Apresentação de Seismik no SONICA 2015, no Reino Unido

Fonte: SONICA Portfolio (http://sonic-a.co.uk/portfolio/herman-kolgen/)

Fotografia 17: Apresentação de Seismik

Fonte: Portfólio do artista
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perdem em meio  a  outras  articulações  e  escolhas  musicais  do  artista.  Nesse  processo  de

experimentação, a sonificação do movimento do solo surge como um parceiro do compositor,

adicionando certa  aleatoriedade à  composição.  No entanto,  essa  aleatoriedade tem alguns

parâmetros ajustados previamente, pela forma como escolheu-se fazer o software operar, e

pela escolha dos dados que estão sendo utilizados para o processo de sonificação.

É importante ressaltar que a criação de som através do uso de dados da natureza, sejam

meteorológicos ou geofísicos, é prática desenvolvida há muito tempo em diversas culturas,

como Andrea Polli aponta: 

Há uma série de sinos e harpas em culturas ao redor do mundo cujas composições
foram criadas pelo vento. Os sons das harpas eólicas e dos sinos de vento dependem
da direção e da quantidade de vento no ambiente natural. Sinos hindus chamados
Gunte podem ser encontrados em cima de muitos telhados de templos de muitas
aldeias  na  Índia e  no Tibete.  Em Bali,  há  o  pinchakan,  um chocalho de bambu
operado pelo vento e a tradição de colocar tubos de bambu ao longo de canais de
irrigação de arrozais em terraços, de modo que eles se inclinam quando cheios e
criam sons percussivos, cada tubo afinado em um tom diferente de uma escala. Esta
tradição particular também teve um propósito prático e talvez possa ser chamada de
uma das primeiras aplicações de sonificação para sistemas naturais, uma vez que o
som permitiu que os agricultores localizassem imediatamente um canal de irrigação
bloqueado notando um tom ausente na escala. A idéia de "música das esferas", ou
música  criada  através  dos  movimentos  dos  corpos  celestes  que  representam  a
harmonia do universo remonta a Pitágoras, e Johannes Kepler criou uma música das
esferas em 1619, transpondo as órbitas planetárias conhecidas em novas melodias.
Em tempos mais modernos, a invenção da máquina de computação inspirou muitos
artistas  a  experimentar  com composição  musical  usando processos  eletrônicos  e
algorítmicos. Em 1874, o especialista em comunicação, Elisha Gray, inventou um
telégrafo musical que produziu música transformando eletricidade em som com base
em representações de letras de código Morse durante comunicações de telégrafos.
Na  segunda  metade  do  século  20,  muitos  compositores  trabalharam  com
composições aleatórias  e  processos automatizados.  (POLLI,  2004,  p.  2,  tradução
minha)17

17 No original: "There are a number of bells and harps in world cultures whose compositions have been created
by the wind. The sounds of aeolian harps and wind chimes depend on the direction and amount of wind in
the natural  environment.  Hindu bells called Gunte can be found on top of many temple roofs of many
villages in India and Tibet. In Bali, there is the pinchakan, a bamboo rattle operated by the wind, and the
tradition of placing bamboo tubes along irrigation channels of terraced rice paddies so they tip over when
full and create percussive sounds, each tube tuned to a different pitch of a scale. This particular tradition also
had a practical purpose and could perhaps be called one the of first sonification applications for natural
systems, since the sound allowed farmers to immediately locate a blocked irrigation channel by noticing an
absent pitch in the scale. The idea of ‘music of the spheres’, or music created through the movements of the
heavenly bodies representing the harmony of the universe dates back to Pythagoras, and Johannes Kepler
created a music of the spheres in 1619 by transposing the known planetary orbits into new melodies. In more
modern times, the invention of the computing machine has inspired many artists to experiment with musical
composition  using  electronic  and  algorithmic  processes.  In  1874,  communications  expert  Elisha  Gray
invented a musical telegraph that produced music by transforming electricity into sound based on Morse
code  letter  representations  during  telegraph  communications.  In  the  mid  to  late  20th  century,  many
composers worked with chance compositions and automated processes."
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 Com  o  surgimento  da  síntese  sonora  digital,  os  processos  de  sonificação  se

intensificaram tanto nas ciências como nas artes. Mais particularmente na arte sonora e na

música, é possível perceber como as interfaces digitais tornam as tecnologias de sonificação, e

seus  desdobramentos,  mais  acessíveis.  Através  do  uso  de  plataformas  de  prototipagem

eletrônica,  como o  Arduino por  exemplo,  a  aplicação de  sensores  à  processos  de síntese

sonora fica mais fácil, mesmo para iniciantes na área da eletrônica e da programação. Esse

ambiente é propício para o desenvolvimento de técnicas de sonificação que dialogam com

equipamentos e interfaces DIY (do-it-yourself), favorecendo o desenvolvimento de projetos

de  caráter  multidisciplinar.  Essa  é  uma  característica  importante  nas  experimentações  de

sonificação mais recentes, visto que cada projeto necessita de uma interface de produção e

interpretação de dados  diferentes,  sendo assim interessante  a  possibilidade  de construir  e

programa sistemas únicos. A escolha sobre que dados produzir e de que forma transformá-los

em som é a base para o processo de composição musical através da sonificação de dados

meteorológicos, ou geofísicos. Com a maior disponibilidade de plataformas e recursos para

elaborar essas interfaces de produção e interpretação de dados, mais possibilidades surgem no

intuito de explorar processos de composição musical compartilhada com o ambiente. Essas

possibilidades vão desde o uso exclusivo de um computador para todo o processo de produção

de  dados,  síntese  e  reprodução  sonora,  como também o  uso  de  tecnologias  digitais  para

modificar instrumentos já existentes, de forma a utilizá-los em processos de sonificação.

Urban Wind é outra obra de Herman Kolgen. Ele se utiliza novamente da tecnologia

de  sensores  para  produzir  dados  meteorológicos,  mais  especificamente  do  vento.  Kolgen

posiciona  diversos  sensores  pela  cidade,  capazes  de  serem  programados  para  calcular

variações na velocidade média e na direção do vento. Os dados produzidos são transmitidos

através  de conexão wi-fi  para um computador  que controla diversos acordeões que ficam

suspensos por meio de cabos de aço. O público presente no espaço é capaz de ouvir os sons

acústicos emitidos pelo acordeões de acordo com a dinâmica do vento, gerando camadas de

som constantes e simultâneas.

É possível  perceber  também nesse  trabalho como Kolgen procura desenvolver  um

processo de composição musical compartilhada com o vento através da sonificação de dados.

Essa busca por diálogar com elementos "da natureza", nesse caso de caráter meteorológico,

levanta alguns pontos centrais de questionamento e possibilidades de experimentação. Que

"natureza" é essa com a qual compartilhamos o processo de composição sonora? A forma que
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nos propomos a entender o ambiente e os elementos meteorológicos, na sonificação, também

influência essa composição?  A sonificação de elementos meteorológicos poderia nos deixar

mais  atentos  aos  processos  da  natureza,  através  da  carga  afetiva  que  os  dados  passam a

carregar, assim como acontece na experiência de pesquisa dos "caçadores de tempestades"?

Fotografia 18: Instalação Urban Wind

Fonte: Portfólio do artista (http://kolgen.net)

Fotografia 19: Instalação Urban Wind

Fonte: Portfólio do artista (http://kolgen.net)
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3. PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

3.1. SOM, VISÃO E FENÔMENOS DA NATUREZA

Principalmente no campo científico, mas não exclusivamente nele, a sonificação de

dados meteorológicos e, mais essencialmente, o som, são comparados à visão e à visualização

desses mesmos dados. Existe a discussão que, por diversos motivos, o som teria a capacidade

de criar uma sensação de afeto mais potente e imediata que a visualização em relação aos

dados, no caso da sonificação de dados de manifestações da natureza. Andrea Polli acredita

que parte dessa crença baseia-se no caráter narrativo inerente à certas práticas sonoras:

Ao contrário de uma imagem visual estática, a música e as paisagens sonoras são
inerentemente narrativas. Por exemplo, enquanto escuto passos e vozes do lado de
fora  de  meu  apartamento,  posso  determinar  que  duas  pessoas  estão  subindo  as
escadas do meu prédio. Consigo determinar aproximadamente em que andar eles
estão e até coletar um pouco de informação a respeito do  relacionamento deles (são
um  casal?  mãe  e  filho?  estavam  recentemente  discutindo  ou  rindo?).  Em  uma
imagem visual, o conteúdo emocional pode ser ambíguo. Olhando para a fotografia
de uma família, por exemplo, é provável que eu encontre uma certa ambiguidade ao
determinar  as  relações  entre  os  sujeitos,  a  menos  que  as  expressões  faciais  e
corporais dos sujeitos sejam altamente exageradas. (POLLY, 2004, tradução minha)18

Essa narrativa presente na música, ou nas paisagens sonoras, é potencializada e ganha

detalhes ao longo do tempo. Entre as notas de Polli a respeito dos ouvintes da apresentação da

obra  Weather Works,  está o fato de que "a maíoria dos ouvintes,  de qualquer experiência

prévia,  acharam  que  poderiam  entender  mais  [sobre  as  sonificação  dos  eventos

meteorológicos] se ouvissem as composições por uma quantidade maior de tempo" (POLLI,

2004, tradução minha).

A distinção entre as particularidade da imagem e do som é tópico recorrente nas mais

diversas áreas de estudo. Ao pensarmos aplicações de visualização e sonificação aos dados

produzidos através de fenômenos meteorológicos e geofísicos, frequentemente nos deparamos

com a opção entre uma ou outra prática,  seja por termos de eficácia na interpretação dos

dados ou por razões estéticas e/ou operacionais. As abordagens a essa discussão são diversas e

18 No original: "Unlike a still visual image, music and soundscapes are inherently narrative. For example, as I
listen  to footsteps and voices outside my apartment door, I can determine that two people are walking up the
stairs of my apartment building. I can determine approximately what floor they are on and even gather a
little information about their relationship (are they a couple? a mother and child? have they been recently
arguing or laughing?) In a visual image, emotional content can be ambiguous. Looking at a photograph of a
family for example, I am likely to encounter a certain amount of ambiguity in determining the relationships
between the subjects unless the facial and body expressions of the subjects are highly exaggerated."
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não se pretende aqui o aprofundamento nessa questão. No entanto, faz-se importante ressaltar

alguns pontos essenciais à essa discussão para que possamos pensar sobre possíveis relações

com os dados sonificados. A atenção em relação aos mesmos dados se dá de modo diferente

se forem apresentados por meio de visualização ou sonificação. Para Tim Ingold, antropólogo

britânico, essa diferença se apresenta de uma maneira ainda mais essencial: 

Gostaria de divagar por um momento para comparar visão e audição neste contexto.
Frequentemente pensamos na visão como um sentido objetificante. Daqui olhamos e
vemos aquela nuvem, ou aquela árvore, ou aquele pássaro, cada um como um objeto
situado  em relação  a  nós,  a  distância.  Mas  com a  audição  parece  ser  diferente.
Dizemos que ouvimos sons, como se estivéssemos banhados neles. Eles entram em
nós, e nos agitam. Na verdade, a audição e a experiência do som parecem ser uma e
a mesma coisa.  Mas  se  é  assim,  por  que a visão não  pode igualmente  ser  uma
experiência de luz? Será que não podemos ser banhados pelos fluxos de luz, tanto
quanto somos pelos de som? (…) Por que, então, contra a evidência dessa imersão, a
visão e a luz geralmente estão opostas,  e não identificadas? A resposta, acredito,
encontra-se em um conjunto peculiar de crenças que têm mantido longa influência
na  tradição  ocidental,  no  que  concerne  à  topologia  da  cabeça  humana.  Nesta
topologia,  os  ouvidos  são  imaginados  como  buracos  que  deixam  o  som  entrar,
enquanto os olhos são comparados a telas que não permitem que nenhuma luz passe.
Dentro da cabeça,  então,  é  barulhento,  mas escuro.  Conforme o som penetra no
santuário interno do ser, misturando-se com a alma, ele se funde com a audição. Mas
a luz é excluída. Cabe à visão reconstruir, no interior, uma imagem de como pode
ser o mundo “lá fora”. Estas imagens, é claro, podem estar erradas – razão pela qual
os  psicólogos  da  percepção  dedicaram  tanta  atenção  às  ilusões  de  óptica,  em
comparação à pouca ou nenhuma atenção às auriculares (INGOLD, 2015a, p. 195)

Para Ingold, a oposição entre visual e sonoro é sustentada por "um conjunto peculiar

de crenças". No entanto, ele sugere que, em vez de opostas, visão e luz sejam "identificadas",

parte de uma mesma experiência perceptiva onde não há um distinção clara entre imagem e

som. Sendo assim, a própria ideia de uma "paisagem sonora" (soundscape) em contraste com

a ideia de "paisagem" (landscape) reforça a separação entre as experiências perceptivas do

espaço. Segundo  Ingold:

O poder do conceito prototípico de paisagem repousa precisamente no fato de não
estar vinculado a qualquer registro sensorial específico – seja de visão, audição,
tato, paladar ou olfato. Na prática perceptual ordinária estes registro cooperam tão
proximamente, e com tal sobreposição de função,  que  suas  respectivas
contribuições são impossíveis de serem separadas (INGOLD, 2015b, p. 207)

Sendo  assim,  ao  experienciarmos  os  fenômenos  meteorológicos,  como  uma

tempestade,   vivenciamos uma mistura de percepções  que influenciam umas nas  outras  e

constroem uma experiência única, que não se resume à soma das sensações de imagem, som,
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toque e assim por diante. Dessa forma, o intuito não é propor a prática de sonificação em

oposição  a  visualização  de  dados,  mas  perceber  que,  por  se  tratar  de  uma  experiência

multissensorial, os chamados fenômenos da natureza possam ser experienciados através de

práticas interdiciplinares. Da mesma maneira, para abordarmos fenômenos meteorológicos e

geofísicos de uma forma mais ampla e complexa, é preciso borrar as fronteiras entre práticas

de  sonificação  "científicas"  e  "artística",  no  intuinto  de  nos  aproveitarmos  de  diferentes

abordagens simultaneamente na análise de um mesmo fenômeno.  Para Alexandra Supper,

professora do Departamento de Tecnologia e Estudos Socias da Universidade de Maastricht,

nem todos os projetos de sonificação estão preocupados em legitimar sua prática:

(...) nem todos os projetos de sonificação podem ser classificados sob essa lógica de
troca  de  responsabilidade  ou  legitimidade;  outros  estão  mais  preocupados  em
"alterar as formas existentes de pensar sobre a natureza da arte e da ciência, bem
como na  transformação  das  relações  entre  artistas  e  cientistas  e  seus  objetos  e
públicos "(Born and Barry, 2010: 105). Eles operam de acordo com o que Born e
Barry  (2010)  chamam  de  "lógica  da  ontologia".  Um  exemplo  particularmente
pungente é a composição Bonner Durchmusterung por Marcus Schmickler. Embora
a peça tenha sido encomendada para o Ano Internacional de Astronomia, o conteúdo
do folheto do programa deixa claro que a intenção não era simplesmente para educar
a respeito ou celebrar a pesquisa astronômica. Ao lado de uma breve explicação dos
dez fenômenos astronômicos que foram definidos para a música (entre eles erupções
do sol, perfis de rotação de pulsares e rajadas de raios gama), as notas do programa
apresentam  um  ensaio  -  co-escrito  pelos  artistas  envolvidos  e  seu  principal
colaborador astronômico - que promete "uma troca epistemológica entre astronomia
e música". Começando a partir da afirmação de que mesmo os dados astronômicos
puros são "profundamente dependentes de um modelo teórico de mundo, sobre o
qual  o  processo  de  medição  é  baseado",  os  autores  refletem sobre  o  papel  dos
modelos  matemáticos  e  visualizações  na  pesquisa  astronômica,  e  questionam  a
"relação entre dados e a realidade dos objetos observados". Como, por exemplo, se
chega de complexas linhas de números à uma compreensão dos objetos celestes,
quem dirá de uma cosmologia? O ensaio conclui incentivando artistas e cientistas a
trabalharem juntos, em uma "interpretação, representação e contextualização poética
do  conhecimento  científico"  mutualmente  enriquecedora.  De  fato,  na  minha
entrevista  com o compositor,  ele enfatizou que estava interessado na sonificação
como  meio  de  desencadear  reflexão  interdisciplinar"  (SUPPER,  2014,  tradução
minha)19

19 No  original:  "(...)  not  all  sonification  projects  can  be  subsumed  under  this  logic  of  accountability  or
legitimacy exchange; others are more concerned with ‘altering existing ways of thinking about the nature of
art and science, as well as with transforming the relations between artists and scientists and their objects and
publics’ (Born and Barry, 2010: 105). They thus operate according to what Born and Barry (2010) name the
‘logic of ontology’. A particularly poignant example is the composition Bonner Durchmusterung by Marcus
Schmickler. Although the piece was commissioned for the International Year of Astronomy, the contents of
the  programme  booklet  make  clear  that  the  intention  was  not  simply  to  educate  about  or  celebrate
astronomical research. Next to a brief explanation of the ten astronomical phenomena that were set to music
(among them eruptions of the sun, rotation profiles of pulsars and gamma ray bursts), the programme notes
feature an essay – co-written by the involved artists  and their  primary astronomical  collaborator  – that
promises ‘an epistemological exchange between astronomy and music’. Starting out from the statement that
even raw astronomical  data are ‘deeply dependent on a theoretical model of the world, upon which the
measurement process is based’, the authors reflect on the role of mathematical models and visualizations in
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Nesse sentido, a questão é deslocada da necessidade de escolha entre a visualização e a

sonificação como prática de abordagem do dados meteorológicos para a proposição de que

nenhuma prática por si só é capaz de dar conta da dimensão dos chamados fenômenos da

natureza. Ao agregar a sonificação ao conjunto de práticas utilizadas para a interpretação e

exposição  desses  dados,  pode-se  contribuir  para  a  construção  de  uma  "interpretação,

representação  e  contextualização  poética  do  conhecimento  científico".  Ao  pensarmos  a

experiência  dos  "caçadores  de  tempestade",  quando  próximos  a  um  furação  ou  tornado,

conseguimos imaginar como um evento meteorológico dessa dimensão pode ser impactante

emocionalmente, e como o ver e o ouvir, assim como o impacto do vento e a temperatura,

podem se confundir em uma experiência indubitavelmente multissensorial. É através desse

conjunto de sensações que os "caçadores de tempestade", segundo Andrea Polli, acreditam ter

uma compreensão mais ampla do fenomêno meteorológico se comparada ao uso de um único

recurso,  como  a  leitura  de  uma  tabela  de  dados  numéricos,  por  exemplo.  Para  Polli,  a

sonificação  também  pode  contribuir  para  uma  maior  conexão  afetiva  com  os  dados

meteorológicos por motivos estéticos:

A sonificação de dados atmosféricos também pode ser feita por razões estéticas. A
complexidade  organizada  de  um  furacão  tem  o  potencial  de  oferecer  ricas
combinações  de  padrões  e  formas  que,  quando  traduzidas  para  o  som,  criam
composições  emocionantes.  Através  do  desenvolvimento  de  mapeamentos  de
sonificação para dados atmosféricos, estou interessada na criação artística de novas
linguagens  de  interpretação  de  dados.  À medida  que  os  indivíduos  e  os  grupos
enfrentam a interpretação de conjuntos de dados cada vez maiores, uma linguagem
ou  uma  série  de  idiomas  para  comunicar  essa  massa  de  dados  precisa  evoluir.
(POLLI, 2004, p. 2, tradução minha)20

Através  do  ábum  Sonic  Antarctica,  de  Andrea  Polli,  podemos  observar  como  ela

utiliza uma variedade de práticas sonoras como gravações de campo, sonificação de dados

científicos e trechos de entrevistas com cientistas pesquisadores do clima e da meteorologia

astronomical  research,  and call  into question ‘the relation between data and the reality of  the observed
objects’.  How,  for  instance,  does  one  get  from  complex  rows  of  numbers  to  an  understanding  of
celestial objects, let alone a cosmology? The essay concludes by encouraging artists and scientists to work
together on a mutually enriching ‘poetic interpretation, representation and contextualization of scientific
knowledge’. Indeed, in my interview with the composer, he stressed that he was interested in sonification as
a means of triggering interdisciplinary reflexivity."

20 No original: "Sonifying atmospheric data can also be done for aesthetic reasons. The organized complexity
of a hurricane potentially offers rich combinations of patterns and shapes that, when translated into sound,
create exciting compositions. Through the development of sonification mappings for atmospheric data, I am
interested in the artistic creation of new languages of data interpretation. As individuals and groups are faced
with  the  interpretation  of  more  and  more  large  data  sets,  a  language  or  series  of  languages  for
communicating this mass of data needs to evolve"
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para refletir sobre as mudanças climáticas. A articulação dessas diversas práticas contribui

para chamar a atenção do ouvinte à complexidade própria da questão e busca dar uma maior

noção  das  proporções  dessas  mudanças.  Na  faixa  7  do  álbum,  intitulada  A Model  is  a

Cartoon, as falas dos cientistas Andreas Fischlin, Peter Doran e Wolfgang Rack a respeito do

derretimento  das  geleiras  da  Antártica  são  acompanhadas  da  sonificação  de  dados  da

aceleração do gelo antártico, providos por Slawek Tulaczyk e Jake Walter da Universidade de

Califórnia Santa Cruz. Ao mesmo tempo em que ouvimos um dos cientistas falar a respeito da

quantidade de gelo existente na Antártica e a velocidade com a qual ocorre o derretimento

atualmente, ouvimos também a oscilação dos dados da geleira, o que nos dá uma sensação

mais próxima de se relacionar. Podemos sentir, pela variação de frequência e de intensidade

de som, as sutis variações nos dados, dando uma outra dimensão a fala dos pesquisadores, nos

aproximando  do  discurso  científico.  Apesar  da  diversidade  de  temas  e  proposições  nas

práticas  de  sonificação  de  dados  meteorológicos,  Alexandra  Supper  enxerga  na  obra  de

Andrea Polli um ponto em comum à muitas dessas obras:

Nem todas as sonificações incluem uma dimensão tão normativa, nem todos lidam
com temas ameaçadores. O que elas compartilham, no entanto, é uma sensação de
ser  arrebatado  pela  vastidão  e  grandeza  (ou,  com  o  oposto,  a  diminuição
inconcebível)  do  fenômeno  sonificado.  Os  criadores  de  muitas  sonificações
enfatizam que eles consideram o som como uma forma de permitir que as pessoas
conectem-se emocialmente com algo que seria incompreensível de outra forma. Na
verdade,  em  alguns  casos,  a  conexão  não  é  apenas  emocional,  mas  também
espiritual. Por exemplo, Dunn e Clark (1999) acreditam que a sua sonificação de
proteínas proporciona "insights sobre a espantosa profundidade de estrutura que a
Natureza incorporou em sua arte" (p. 30), enquanto o compositor Archer Endrich do
projeto LHCsound observa que a sonificação do Bóson de Higgs fez com que ele "se
sinta mais perto do mistério da Natureza" (Ghosh, 2010) (SUPPER, 2014, tradução
minha)21

Essa sensação de "vastidão e grandeza" proporcionada por sonificações das forças da

natureza, segundo Supper, também pode ser pensada como algo de "sublime": "(…) filósofos

como Edmund Burke (2008[1757]) e Immanuel Kant (2007[1790]) usaram no (o conceito de

21 No original: "Not all sonifications include such a normative dimension, nor do they all deal with threatening
themes. What they share, however, is a sense of being overwhelmed with the vastness and greatness (or,
conversely,  the  inconceivable  diminutiveness)  of  the  sonified  phenomena.  The  creators  of  many
sonifications  stress  that  they  regard  sound  as  a  way  of  allowing  people  to  emotionally  connect  with
something otherwise incomprehensible. Indeed, in some cases, the connection is not only emotional but also
spiritual. For instance, Dunn and Clark (1999) believe that their sonification of proteins gives ‘insights into
the astounding depth of structure Nature has built into Her art’ (p. 30), while composer Archer Endrich of the
LHCsound project remarks that the sonification of the Higgs boson has made him ‘feel closer to the mystery
of Nature’ (Ghosh, 2010)"
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sublime) para descrever uma sensação de temor e terror diante das maravilhas da natureza".

Nesse caso, o sublime caracteriza-se como essa sensação de beleza e admiração que é sempre

acompanhada de medo e sensação de sermos pequenos diante das forças da natureza: "Em

contraste com a beleza, que é caracterizada pela harmonia, o sublime sempre contém uma

contradição fundamental; É prazer misturado com dor, terror com deleite" (SUPPER, 2014, p.

44, tradução minha). 

Em  algumas  obras  de  sonificação  de  dados  produzidos  através  de  fenômenos  da

natureza,  assim  como  no  vídeo   Sonification  of  Tohoku  Earthquake,  grande  parte  dessa

"sensação de temor e terror diante das maravilhas da natureza" acontece devido à compressão

do  tempo  de  dois  dias  em  uma  faixa  de  120  segundos  de  aúdio.  Podemos  sentir  a

movimentação da terra  mais rapidamente, e comparar a intensidade dos padrões sonoros que

são reproduzidos com mais facilidade.  Para Anja Kanngieser,  geógrafa e artista sonora,  o

poder  narrativo  inerente  ao  som,  como  descrito  por  Andrea  Polli,  funciona  não  só  na

possibilidade de extrair informações detalhadas sobre a fonte sonora mas também em sua

ambiguidade: 

O som cria uma suspensão do entendimento imediato através de sua duração não-
linear, junto a sua ambiguidade (O que eu estou ouvindo, de onde vem isso, o que
está fazendo esse som, o que significa?) Pode tanto ser imediato como ocorrer por
escalas de tempo épicas – uma característica que pode revelar o andar de violências
lentas.  A hesitação  que  o  som  cria  suporta  uma  perplexidade  e  vulnerabilidade
epistemológicas,  não  concebida  para  generalização  ou  finalidade,  mas  com
significado  principalmente  em  situações  e  práticas  concretas  (Stengers,  2005)
(KANNGIESER, 2015, p. 4, tradução minha) 

Na faixa "A Model is a Cartoon" do álbum  Sonic Antarctica, Andrea Polli nos faz

sentir  os  dados  de  derretimento  das  geleiras  através  da  sonificação  que  ouvimos

simultaneamente  ao  discurso  dos  pesquisadores  revelando  de  certa  forma  um  "andar  de

violências lentas", de mudanças climáticas e aquecimento global, através da compressão do

tempo dos dados.

3.2. EXPERIMENTAÇÕES INICIAIS

Diversas ideias apontadas até agora passam pela sensação que o som nos proporciona

e pelo potencial da sonificação de nos fazer sentir algo "que seria incompreensível de outra
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forma". Essa sensação chegou a ser citada como uma convenção social sobre a "topologia da

cabeça humana", mas também foi apontada como capaz de evocar uma "conexão espiritual".

John Luther  Adams espera que a  sonificação de dados meteorológicos e  geofísicos  possa

ajudá-lo no sentido de compor uma "música seja um oceano próprio, um mar inexorável de

som que talvez possa levar o ouvinte para um estado de espírito oceânico". Vilém Flusser,

filósofo tcheco naturalizado brasileiro, também fala a respeito de certa "sacralidade" presente

nos fenômenos meteorológicos. Quando trata sobre o vento, acredita que sua invisibilidade é

um fator importante nessa sensação:

Não se pode negar que algo da sacralidade perdida ainda cerca o vento. Quando uiva
em  torno  da  minha  casa  posso  ainda  vivenciar,  embora  palidamente  (porque
protegido pela casa), a tremenda mensagem que o seu uivar outrora transmitia. Tal
mensagem se deve, quiçá, ao fato de o vento ser coisa invisível. É coisa e sei disto
perfeitamente. Pode ser medido, pesado e localizado no espaço. Mas é invisível, e
isto confunde o nosso conceito de “realidade” que é conceito visual, não auditivo.
(FLUSSER, 2011, p. 114)

Penso que a sonificação de algo invisível como o vento, ou o movimento das placas

tectônicas,  pode  também  contribuir  para  essa  sensação  de  "vastidão"  dos  fenômenos  da

natureza e para uma melhor compreensão dos dados produzidos através desses fenômenos.

John Luther Adams acredita que a "fidelidade aos dados" é parte importante no processo de

sonificação  desses  dados.  Acrescento  que  uma  variação  no  modo  como  produzimos  e

manipulamos esses dados  no processo de sonificação pode nos ajudar a intensificar o diálogo

com os fenômenosda natureza ", chamando atenção à questões ambientais, como proposto por

Andrea Polli em Sonic Antarctica. Polli também nos falou sobre a diferença entre sonificação

e musificação, que diz respeito essencialmente a quão "fiel" se é aos dados. Acredito que

Flusser, escrevendo em sua casa enquanto o vento está em fúria lá fora, também pode servir

de  inspiração  para  nos  ajudar  a  refletir  sobre  a  relação  entre  a  manipulação  dos  dados

sonificados e a sensação que temos do fenômeno da natureza:

O vento é vento para mim, se eu lhe permitir ser vento. E se não lhe permitir, será
movimento de  ar,  e  não vento.  Se não  lhe permitir  ser  vento,  será  problema da
aerodinâmica, parcialmente já resolvido. Mas se lhe permitir ser vento, será enigma.
Se não lhe permitir ser vento, perderá a voz, e passará a ser vibração em decibéis
manipuláveis. Será mudo. Mas agora, nesta noite em que cerca minha casa com fúria
desesperada, o vento fala.  Porque estou disposto a ouvi-lo.  (FLUSSER, 2011,  p.
118)
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Motivado pelas discussões que venho apresentando até então, e pensando em como

elas convergem em torno da estruturação do processo de sonificação, me pergunto: 

• Como  a  manipulação  dos  dados  sonificados  pode  afetar  a  composição  sonora

compartilhada com os fenômenos meteorológicos? Como o grau de "fidelidade aos

dados"  interfere  nessa  composição?  Como  "permitir  que  o  vento  seja  vento"  de

maneiras diversas, com propostas de sonificação variadas?

• Podem  diferentes  esquemas  de  sonificação  de  dados  produzir  diferentes  graus  e

formas de se relacionar com os fenômenos meteorológicos?

Com  essas  questões  em  mente,  me  proponho  a  fazer  uma  série  de  projetos  em

sonificação  de  dados  meteorológicos  locais  com  o  intuito  de  experimentar  diferentes

possibilidades de uso desses dados. Esses experimentos não acontecem necessariamente de

forma linear, um após o outro, da forma como serão apresentados aqui. No entanto, acredito

que  a  organização  proposta  pode  facilitar  a  orientação  dos  experimentos  em  torno  das

questões que me propus a explorar.

Começo, assim, pelo momento em que adquiri um anemômetro de fabricação caseira

pelo  Mercado  Livre.  O anemômetro  é  um dispositivo  utilizado,  dentre  outros  usos,  para

calcular a velocidade média do vento e pode ser visto em estações meteorológicas de todas as

dimensões. O que encomendei é feito em alumínio e plástico e assemelha-se a um catavento,

com pequenas conchas nas pontas.

Fotografia 21: Anemômetro fixo em 
estação meteorológica

Fonte: Hachi888 / em Shutterstock

Fotografia 20: Medidor de fluxo
de ar portátil com anemômetro

Fonte: Steren 
(http://www.steren.com.mx)
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Na base  circular  de  plástico  que  sustenta  as  hastes  das  conchas,  embaixo,  há  um

pequeno imã redondo. Conforme o vento toca as conchas de alumínio, as hastes fazem girar a

base de plástico, assim como o imã. Embaixo do imã, na haste de alumínio, está localizado

um componente elétrico chamado reed-switch ou interruptor de lâminas. Esse componente é

sensível a campos eletromagnéticos, podendo ser usado como um sensor nesse caso, onde

cada vez que o imã passa o reed-switch abre e fecha seus contatos. 

Fotografia 22: Anemômetro instalado 
em pequena estação meteorológica

Fonte: RoMiotto 
(http://romiotto.com.br)

Fotografia 23: O anemômetro que usei na 
varanda de casa

Fonte: Própria (2017)

Fotografia 24: Reed switch

Fonte: SparkFun Electronics
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Esses  pulsos  elétricos  podem  ser  reconhecidos  pelo  Arduino,  uma  placa  de

prototipagem eletrônica, de hardware livre. É possível conectar fios que ligam o reed-switch

às  entradas  do  Arduino  e,  dessa  forma,  processar  essas  informações  para  calcular,  por

exemplo, a velocidade média do vento. O Arduino pode ser usado para processar e controlar

uma enorme variedade de sensores e componentes e também pode ser usado para criar som.

Existem algumas formas de se produzir sons com o uso do Arduino. Uma delas, que escolhi

ao longo da pesquisa pela boa qualidade de áudio gerada e pelo grau de dificuldade mais

baixo para programar, é através da biblioteca Mozzi22. Uma biblioteca é, essencialmente, um

trecho de programação que simplifica o desenvolvimento de softwares,  como blocos pré-

programados de determinadas funções. Com a ajuda da biblioteca  Mozzi, desenvolvida por

Tim Barass,  é possível manipular dados de maneira mais rápida para programar a síntese

sonora digital. O processo de síntese sonora executado pela Mozzi se inicia a partir da leitura

de  uma  sequência  de  texto  chamada  wavetable.  A  síntese  através  de  wavetables foi

desenvolvida na década de 70 e, de maneira simplificada, consiste em utilizar formas de onda

que se repetem arbitrariamente para a produção de tons. No processo utilizado pela  Mozzi,

essas  formas  de onda são criadas  a  partir  de  uma sequência  de números,  escritos  nessas

wavetables. A biblioteca Mozzi traz uma série de wavetables programadas para gerar formas

de onda mais comuns como senoidal ou quadrada.

22 http://sensorium.github.io/Mozzi/  . Acesso em 25/03/2018.

Fotografia 25: Placa Arduino UNO

Fonte: filipeflop.com
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Meu primeiro experimento em relação ao uso dos dados produzidos pelo anemômetro

foi registrar a velocidade média em km/h calculada com o Arduino ao longo do tempo em um

arquivo de texto. Para isso, posicionei o anemômetro na varanda de casa23, em Fortaleza, e

programei  o  Arduino  para  armazenar  o  valor  da  velocidade  média  do  vento  a  cada  dez

segundos em um arquivo de extensão .csv. A extensão .csv (comma separated values) tem por

característica  armazenar  os  valores  ao  longo de  uma mesma linha  separados  por  vírgula.

Sendo assim, comecei a gerar arquivos de texto que traziam os dados com valores de quatro

casas, um após o outro: 26.60, 26.60, 25.27, 29.26, 38.57, 31.92 ... e assim por diante. Depois,

criei  uma  wavetable  com base  em outros  modelos  da  biblioteca,  substituindo  os  valores

23 Vídeo: "Anemômetro na varanda.mp4" na pasta 2.2 do arquivo "Sons e imagens.zip", em anexo.

Figura 4: Logo da biblioteca Mozzi

Fonte: Mozzi libray (http://sensorium.github.io/Mozzi/)

Figura 5: Wavetable "sin2048_int8.h" da biblioteca Mozzi para gerar onda senoidal

Fonte: Própria (2018)
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previamente  programadas pelos  valores  de  velocidade  média do vento  ao  longo de trinta

minutos de registro. Essa wavetable pode ser reproduzida continuamente pelo Arduino e o

som,  gravado.  Reproduzi  a  onda sonora  durante  um minuto  e  gravei  o  resultado em um

arquivo de áudio24 como registro desse momento inicial da pesquisa.

Trago  esse  pequeno  experimento  como  início  não  só  por  ter  sido  meu  primeiros

registro  de  dados  sonificados,  mas  também  pelos  vários  processos  aos  quais  iniciei

aprendizagem nesse momento. Apesar de já ter a experiência prévia com síntese sonora em

Arduino de trabalho anterior, é nesse momento que começo a explorar as possibilidades da

sonificação de dados. O som está longe de "soar como o vento". A síntese produz um ruído

incomodo e constante, sem espaço para variações. Apenas uma massa sonora que se repete.

No entanto, ao saber que esse ruído teve em seu processo dados produzidos a partir do vento,

tento de alguma forma buscar o vento nesse som. Apesar do entendimento de que até mesmo

os conceitos de velocidade média e os números usados como representação da força do vento

pertencem  a  "um  conjunto  peculiar  de  crenças",  me  aproximo  desse  som  e,

consequentemente, desses dados, de outra maneira. Se esse ruído fosse me apresentado sem

uma explicação prévia, talvez eu buscasse um conjunto de frequências, ou a cor do ruído. Mas

como sei da presença, mesmo que "ilusória", do vento, me sinto conectado de outra forma a

esses dados.

24 Áudio:  "Wavetable  com  dados  do  anemômetro.wav"  na  pasta  2.2  do  arquivo  "Sons  e  imagens.zip"
(ATENÇÃO:  arquivo  de  aúdio  com forte  intensidade,  comece com o  volume do  equipamento  baixo  e
aumente a intensidade até o desejado)

Figura 6: Comparativo entre formas de onda de 
diferentes tipos de ruído

Fonte: Jimmy Clark 
(https://frodoclark1943.wordpress.com)
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Instigado pela relação que estabeleci com os dados nesse primeiro experimento e pelas

possibilidades  diversas  de  esquemas  de  sonificação  que  vi  em  diversas  obras  e  artistas,

algumas e alguns citados aqui, me interessei em explorar outras formas de sonificar os dados

de  velocidade  média  produzidos  com o  anemômetro.  Partindo  dessa  experiência,  senti  a

necessidade  de  buscar  mais  informações  e  desenvolver  algumas  habilidades  básicas  em

programação, eletrônica e música computacional.  Pelo já citado caráter interdisciplinar da

sonificação e a propensão a borrar as fronteiras entre artes e ciência, acredito que boa parte

dos estímulos que foram me movendo ao longo do processo de pesquisa vieram da busca por

aprendizagem em áreas  diversas.  Aos poucos,  propostas  de outros  experimentos  surgiram

dessa busca e do sentimento de curiosidade e intriga que desenvolvi em relação aos dados.

Talvez também pela vontade de intensificar essa relação com os dados, procurei adicionar

mais  dinâmica  à  composição  sonora,  quando  comparada  à  massa  sonora  produzida

anteriormente.  Percebi  que é  possível  utilizar  os  dados produzidos  pelo anemômetro para

gerar  valores  entre  0 e 127,  através  de uma pequena regra de três.  Escolhi  esses valores

porque esse é o número de notas da tabela MIDI, que vai de 0 a 127. Além de outras funções,

o protocolo MIDI estabelece um padrão de associação de um número para cada nota musical,

seguindo uma lógica relacional, onde o número 60 seria o equivalente ao Dó Central (C5 ou

Dó na quinta oitava).

O experimento seguinte foi em torno da ideia de produzir dados com o anemômetro

para  criar  arquivos  .mid.  Os  arquivos  .mid  contém  informações  sobre  a  execução  de

determinados sons ao longo do tempo por softwares diversos. Ao lerem esses arquivos, os

softwares sintetizam as notas com intensidade, duração e pausas programadas.

Figura 7: Forma de onda do arquivo gerado com a wavetable de dados do anemôetro

Fonte: Própria (2018)
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Em casa, testei o uso de dados registrados pelo anemômetro ao longo de 30 minutos

em um arquivo .csv  para  escoher  as  notas  em um arquivo  .mid25.  Todas  as  notas  foram

programadas com a mesma intensidade e duração. O que ouvimos é uma sequência de notas e

que, sabendo que são associadas à valores de intensidade do vento, conseguimos associar as

notas graves à vento menos intenso e as notas agudas à vento mais intenso. A associação entre

o som e a intensidade do vento é imediata, e podemos perceber ao ouvir se o vento estava

variando pouco ou muito ao longo do tempo.

Com a vontade de experimentar com o vento de outros lugares, sugeri a dois colegas

de curso, Valeria Leon e Felipe Andres, que eu fosse à casa deles para produzir os dados. O

que propus foi deixar o anemômetro e o Arduino em operação por 30 minutos em algum lugar

da casa que eles sugerissem e, depois, utilizar essa série de valores entre 0 e 127 para escolher

as notas em um arquivo .mid. Dessa vez opto por manipular esses dados de outra forma. Em

conversa com Valeria sobre o experimento, ela sugeriu que eu registrasse "o vento do quarto

25 Áudio: "MIDI e CSV.mid" na pasta 2.2 do arquivo "Sons e imagens.zip", em anexo.

Figura 8: Exemplo de arquivo .mid (Henry Mancini - Tema da Pantera 
Cor de Rosa)

Fonte: Própria (2018)
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dela"26. Percebi uma relação afetiva entre a pessoa que experienciava e o vento que entra pela

janela todos os dias. Ela sugeriu que fosse pela manhã, onde o vento é mais intenso. Ela

também me disse que gostaria depois de "ouvir o som do quarto dela", o que me chamou mais

atenção ao caráter afetivo atribuído ao vento e ao som produzido com auxílio dele. Sendo

assim, decido importar o arquivo .mid no software  DAW27 que utilizo e experimentar com

essas  notas,  mexendo  com  o  tempo,  efeitos,  intervalos  e  acrescentando  outras  vozes  à

composição, com outros instrumentos, arbitrariamente. A ideia é usar a experiência da visita e

os dados do anemômetro como gatilho para uma composição um pouco mais livre28.

Ao longo do processo de pesquisa percebo que o experimento com os arquivos .mid,

nesses dois momentos diferentes (em casa e  na casa de colegas),  podem ser vistos como

exemplos  de  sonificação  e  musificação,  se  usarmos  a  classificação  sugerida  por  Jennifer

Andrea Parker. Parker sugere que em um processo de sonificação "o som e os dados podem

ser muito estreitamente conectados", já a musificação "resulta em uma interpretação mais

abstrata  do  conjunto  de  dados"29.  Na  composição  resultante  da  manipulação  dos  dados

produzidos no quarto de Valeria, a variação na intensidade do vento é pouco reconhecível se

não houver uma explicação detalhada sobre o processo de musificação e, mesmo assim, os

valores  foram  alterados  de  muitas  maneiras  deixando  pouco  do  que  seriam  os  dados

"originais"  ou,  para usar  o  termo que venho aplicando,  a  composição é  pouco  "fiel  aos

dados",  se  comparada  à  sonificação.  De  qualquer  forma,  o  vento  se  faz  presente  na

composição como gatilho e estímulo para a composição e o fato de produzir esses dados em

determinado lugar, como no quarto de Valeria, também faz com que a composição evoque, de

certa forma "o vento do quarto de Valeria". A sensação de afeto existente entre a pessoa e o

fenômeno meteorológico que ela vivencia também estão presentes, de uma forma ou outra, ao

ouvir o som criado com os dados produzidos lá. Ambas as formas de compartilhar o processo

criativo com o vento parecem contribuir para a produção de uma carga afetiva em relação aos

dados. Sendo assim, não serei tão rígido ao longo da pesquisa na distinção entre sonificação e

musificação e, até mesmo, audificação, e procurarei usar sonificação como uma classificação

geral,  mais  abrangente.  No entanto  não hesitarei  em usar  essas  distinções,  propostas  por

26 Vídeo: "MIDI e CSV – Registro Valeria.mp4" na pasta 2.2 do arquivo "Sons e imagens.zip", em anexo.
27 Digital Audio Workstation: Programas de computador com diversos recursos de gravação, edição, síntese e

manipulação em tempo real de áudio digital. Podem ser utilizados em conjunto com interfaces de áudio e
outros periféricos.

28 Áudio: "MIDI e CSV – Quarto de Valeria.flac" na pasta 2.2 do arquivo "Sons e imagens.zip", em anexo.
29 Citação completa no capítulo 1, item 1.2, página 17.
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Parker e uma série de outros teóricos, apontando o motivo, quando achar necessário.

Após os primeiros experimentos com arquivos .mid, trabalhando com diferentes graus

"fidelidade aos dados", procuro continuar investigando a relação entre o grau de manipulação

dos dados sonificados e a construção de carga afetiva construída em relação aos dados no

processo de sonificação. Percebi que é possível estabelecer uma conversa entre o Arduino e o

software  DAW  através  de  um  trecho  de  código  em  Processing30,  outra  linguagem  de

programação,  e  receber  as  notas  MIDI em tempo real  em uma faixa  do  DAW. Assim,  é

possível utilizar o anemômetro para controlar um instrumento digital ou um plug-in qualquer,

como se fosse um controlador MIDI31, em tempo real. 

30 http://processing.org/  . Acesso em 25/03/2018.
31 Controlador MIDI é um componente de hardware, ou software, utilizado para controlar parâmetros e ativar 

sons ou efeitos através de mensagens MIDI em mecanismos que suportem esse protocolo.

Figura 9: Controladores MIDI com teclado

Fonte: careersinmusic.com

Figura 10: Controladores MIDI com controles variados

Fonte: wirerealm.com
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Busquei experimentar o uso de diversos instrumentos digitais, timbres, intervalos e

ritmos em um processo de composição sem maiores restrições ou planejamento. O que me

chamou atenção ao longo desses experimentos foi a diferença entre a manipulação de dados

nos  dois  diferentes  processos  de  composição:  com  dados  previamente  coletados  em  um

arquivo .csv ou com os dados  sendo reproduzidos em tempo real. Quando compus com as

notas dispostas na linha do tempo através da importação do arquivo .csv, percebi a tendência à

reordená-las  conforme  eu  sentia  necessidade,  adicionar  novos  elementos  e  modificar

intervalos. Quando as notas eram tocadas em tempo real pelo anemômetro, tive uma maior

preocupação em tocar trechos que compusessem com as notas que me eram dadas, tendo as

notas do anemômetro como um som a ser seguido, e as minhas intervenções se concentravam

nos  outros  instrumentos  e  faixas  que  eu  manipulava  ao  vivo para  compor  com os  dados

produzidos  pelo  Arduino  em  tempo  real.  Também  noto  que  quanto  mais  tempo  eu

experimento  os  dados  ao  vivo,  mais  tenho  a  sensação  de  "conhecer"  o  vento  do  lugar,

identificando padrões que se repetem e reconhecendo os sons que podem ser produzidos a

partir do toque do vento em mim. Como compositor do som que está sendo criado, reconheço

prontamente o vento como fenômeno que guia a composição, não só pelas "ricas combinações

de padrões  e  formas" que adiciona à  dinâmica da  música,  mas também pela relação que

estabeleço com o ambiente em que estou experimentando.

Conforme avanço com os experimentos, a variação no grau de "fidelidade aos dados"

Figura 11: Linha do tempo do software DAW preenchida com notas geradas com o uso do 
anemômetro

Fonte: Própria (2018)
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se apresenta como um tema recorrente. Em alguns momentos de experimentação em tempo

real com os dados do anemômetro, sobreponho uma variedade de instrumentos e efeitos que,

para o ouvinte, o vento parece se perder em meio ao som. No entanto, pra mim, enquanto

compositor / músico / performer, ele permanece constante como força criadora.

4. EXPLORANDO ESPAÇOS COM SÍNTESE SONORA

4.1. UM ESQUEMA DE SONIFICAÇÃO

Em algum momento,  ao longo das  experimentações  iniciais,  procurei  organizar  de

alguma forma o que havia percebido até então. Com a discussão sobre a fidelidade aos dados

já chamando minha atenção, e também sua influência na relação que eu desenvolvia com os

elementos  usados  na  sonificação,  percebi  que  poderia  ser  interessante  desenvolver  um

esquema de sonificação que me permitisse ouvir a variação dos dados em tempo real, sem

interferência de outras faixas, instrumentos e improvisações. Começo pela ideia de "esquema

de sonificação", por me parecer o lugar onde ocorre à escolha da abordagem em relação aos

dados. Ao escolher que o vento, através do anemômetro, determina as notas (frequências) da

onda sonora no processo de síntese, e não programar nenhuma outra forma de interação com

parâmetros da síntese, estabeleço certa relação com os dados. Ao adicionar, por exemplo, um

potênciometro para controlar a intensidade dessa mesma onda, a relação muda. Para mim, o

desenvolvimento dessa proposta de sonificação ocorreu em paralelo ao projeto da "máquina"

e à programação do código. Sendo assim, quando me refiro à "esquema de sonificação", me

refiro  à  todo  o  processo  que  envolve  a  produção  de  dados,  a  escolha  dos  parâmetros

sonificados, a elaboração do dispositivo sonificador e as interações previstas através desse

processo.

O processo de desenvolvimento desse esquema de sonificação aconteceu de forma

fragmentada, onde muitas pausas e distanciamentos do trabalho ocorreram, às vezes com o

intuito de rever o projeto com um novo olhar a cada retomada do processo. Procuro descrever

aqui as etapas que considero mais relevantes à compreensão da pesquisa em certa linearidade

cronológica que pode não corresponder necessariamente à real ordem dos acontecimentos.
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Dito  isso,  é  importante  ressaltar  que  experimentei  durante  esse  processo  diversas

programações e possíveis sonificações dos dados produzidos com o anemômetro através do

processamento via Arduino. Nesse projeto, reduzo as minhas experimentações com os dados

do anemômetro, e outros sensores e componentes possíveis, à síntese sonora em tempo real

com a biblioteca  Mozzi32, desenvolvida por Tim Barrass. Todos os códigos de programação

que  desenvolvi  são  variações  e/ou  junções  de  diferentes  exemplos  inclusos  na  biblioteca

Mozzi  e  de  códigos  desenvolvidos  por  diferentes  programadores  que  participam  da

comunidade de desenvolvedores de Arduino33 e, mais especificamente, com o uso da Mozzi.

Somente através da observação de discussões e tentativas dessa comunidade pude adicionar

códigos  a  essas  programações  que  me  permitissem  adaptar  esses  conhecimentos  às

necessidades do meu projeto.

A princípio o esquema de sonificação consistia em utilizar os dados produzidos com o

uso do anemômetro através do Arduino para controlar a variação de frequência de um único

oscilador34,   que  gera  uma onda senoidal.  Após estudo de alguns exemplos  da biblioteca

Mozzi, adicionei linhas de código à essa programação para que a velocidade média do vento,

calculada através da quantidade de vezes que o sensor magnético (reed switch) é acionado

durante determinado intervalo de tempo, modificasse a frequência da onda senoidal gerada em

tempo real. Ao estipular o intervalo de leitura dos dados para, por exemplo, dez segundos, a

programação  faz  com  que  as  leituras  do  sensor  magnético  durante  esse  período  sejam

armazenadas e, ao final desse período, retorna o resultado dos cálculos da velocidade média,

convertendo-o para quilômetros por hora. A velocidade média do vento em quilômetros por

hora é, então, associada à frequência da onda senoidal sintetizada em tempo real com a ajuda

da biblioteca Mozzi.

No  entanto,  ao  utilizar  intervalos  longos,  a  partir  de  10  segundos,  teremos  que

aguardar esse tempo para que a frequência seja alterada e, assim, as variações são perceptíveis

mas não correspondem ao momento imediato da mudança na velocidade do vento. Se houver,

nesse período de dez segundos, uma mudança brusca e significativa na intensidade do vento,

essa mudança só será percebida quando a programação retornar a nova frequência, podendo

levar a um cenário em que, por exemplo, após uma leitura o vento comece imediatamente a

32 http://sensorium.github.io/Mozzi/  . Acesso em 25/03/2018.
33 Fórum do Arduino (http://forum.arduino.cc/), Github (http/://github.com/) e fórum de usuários de Mozzi no 

Google Groups (https://groups.google.com/forum/#!forum/mozzi-users). Acesso em 25/03/2018.
34 O oscilador, na síntese sonora, simplificadamente, é o elemento responsável por gerar a onda sonora, que

será alterada por outros elementos posteriormente, para gerar timbres distintos.

50

https://groups.google.com/forum/#!forum/mozzi-users
https://github.com/
http://forum.arduino.cc/
http://sensorium.github.io/Mozzi/


soprar mais forte, em uma rajada, e não haja nenhuma mudança imediata na frequência da

onda senoidal gerada,  levando a uma sensação de descontinuidade entre  a  intensidade do

vento e a atualização do som, em uma situação onde o som não parece mais ser sintetizado

"em tempo real". Por outro lado, ao utilizar intervalos curtos, de cerca de três segundos pra

baixo, os dados produzidos e acumulados durante esse tempo não parecem ser suficientes para

produzir uma variação significativa no som se não houver uma mudança brusca durante esse

período,  pois  o  número  de  amostras  coletadas  durante  esse  intervalo  é  menor.  Com  as

amostras  sendo  muito  próximas  umas  as  outras,  os  valores  se  parecem  e,  com  essa

programação, causavam pouca variação na frequência da onda senoidal, dando a impressão de

que  a  variação  na  intensidade  do  vento  que  percebemos  na  pele  é  maior  do  que  a  que

percebemos  ao  ouvir  o  som  gerado,  levando  também  a  uma  aparente  assincronia  entre

variação de intensidade de vento e variação de frequência sonora. 

Após experimentar com intervalos de tempo e variações de frequência diversos, passei

a  buscar  outras  linhas  de  código  e  formas  de  calcular  o  processamento  dos  dados  na

programação de Arduino. Para isso, adicionei mais osciladores, e variações de volume para

esses osciladores, através da biblioteca Mozzi, de forma a dar mais corpo e possibilidades de

variação ao som que é gerado em tempo real, assim como dei prioridade a trabalhar a rotação

do anemômetro com uma menor quantidade de cálculos utilizando a biblioteca Pin Change

Interrupt (PinChangeInt35), desenvolvida por Mike Schwager. A partir de um código postado36

por Tim Barrass no fórum de usuários de Mozzi no Google Groups em ajuda a um usuário que

pretendia  desenvolver  um projeto  utilizando  um  reed  switch, e  meus  conhecimentos  em

Arduino desenvolvidos até então, elaborei um novo código para o projeto com o anemômetro.

Com esse código, o Arduino gera dados de leitura do anemômetro mais rapidamente e, ainda

assim, permite uma perceptível sincronia entre intensidade do vento e alteração da frequência

sonora. Nesse esquema de sonificação, quanto menor a intensidade do vento atuando sobre o

anemômetro mais grave as frequências geradas pelos osciladores e vice-versa.

Enquanto experimentava com os  dados produzidos  pelo anemômetro,  me atentei  à

possibilidade de utilizar outros sensores conectados ao Arduino, de forma a sonificar outros

elementos  do  ambiente  e  aumentar  as  possibilidades  na  síntese  sonora.  Paralelamente  ao

desenvolvimento  do  código para  uso  com o anemômetro,  comecei  a   trabalhar  em outra

programação  para  uso  com  um  sensor  LDR  (light  dependent  resistor),  para  alterar  a

35 https://github.com/GreyGnome/PinChangeInt  . Acesso em 25/03/2018.
36 https://groups.google.com/d/msg/mozzi-users/yAaC9QqxM_g/Rg5KQAjnUpsJ  . Acesso em 25/03/2018..
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frequência de  outra onda senoidal gerada em tempo real com a variação da intensidade da luz

do sol, também através da biblioteca Mozzi. A leitura do LDR acontece de forma diferente por

este se tratar de um material semicondutor que quanto mais luz incide sobre ele mais sua

resistência diminui. Sendo assim, foi preciso apenas associar e calibrar os valores numéricos

da resistência do LDR em relação aos valores em hertz da frequência da onda sonora gerada.

Ao  experimentar  com  diversas  variações  de  frequência  e  estudar  outros  exemplos  da

biblioteca  Mozzi, percebi que era possível manipular a dinâmica de amplitude da síntese da

onda sonora ao adicionar um envelope ADSR (attack, decay, sustain, release). Ao programar

os parâmetros do envelope ADSR, e não só a frequência da onda sonora, é possível modificar

outras  características  do  som,  assim  como  sua  duração,  possibilitando  o  surgimento  de

intervalos  entre  os  tons  gerados  e  uma  maior  variação  melódica.  Para  controlar  esses

parâmetros,  adicionei  outros quatro sensores LDR ao projeto,  totalizando cinco.  Cada um

deles é responsável por um dos seguintes parâmetros: nota (valor na tabela MIDI, obtido a

partir da frequência), ataque (attack), decaimento (decay), sustentação (sustain) e repouso ou

relaxamento  (release).  Dessa  forma,  os  cinco  parâmetros  são  alterados  constantemente,  e

simultaneamente, e afetam a síntese sonora em tempo real, de acordo com a luminosidade

incidente sobre os sensores. Assim, quanto menos luz incidente sobre os sensores, mais graves

e longos os sons emitidos, e quanto mais luz, mais agudos e curtos.

Fotografia 26: Na protoboard amarela, o circuito 
do anemômetro. Na protoboard branca, o circuito 
com os sensores de luminosidade.

Fonte: Própria (2017)
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4.2.  A MÁQUINA SONIFICADORA

Ao longo do desenvolvimento dos dois códigos de programação, tanto para uso com o

anemômetro  quanto  para  uso  com  os  cinco  sensores  de  luminosidade  (LDR),  começo  a

projetar o uso de ambos simultaneamente. Até esse momento todos os testes de síntese sonora

haviam sido realizados dentro de casa, com a placa Arduino conectada ao computador via

USB para  que  eu  pudesse  rapidamente  alterar  as  linhas  de  código,  quando  necessário,  e

carregá-las para a placa. As conexões de componentes elétricos e fios são feitas através de

uma protoboard, também chamada de placa de ensaio, onde não há a necessidade de fixação

por solda, facilitando a remoção e adição de componentes e o teste de novas ligações elétricas.

Essa configuração de trabalho no desenvolvimento do projeto continua ao longo do processo

com  ambos  os  sensores  (anemômetro  e  LDR),  como  forma  de  experimentar  diferentes

sonoridades do conjunto com circuitos e códigos distintos em um ambiente de prototipagem.

Para trabalhar com maior liberdade durante a programação opto por usar duas placas Arduino

UNO. Uma dessas placas é conectada por fios ao circuito montado na protoboard, onde estão

os cinco sensores de luminosidade.  A outra  placa Arduino é conectada a uma  protoboard

menor, onde estão conectados os fios do reed switch do anemômetro. Com os dois circuitos

ligados  ao  mesmo  tempo,  é  possível  experimentar  como  os  sons  produzidos  através  da

programação e do processamento em Arduino em tempo real soam juntos, no mesmo espaço.

A princípio, apesar de produzidos com dados de sensores diferentes, os sons se assemelhavam

em altura e intensidade. Conforme os experimentos avançavam, percebi que para uma melhor

distinção entre o que era produzido “com o vento” e o que era produzido “com a luz”, era

necessário que as sínteses sonoras tivessem características particulares, que as distinguissem

uma da outra. Para uso com o anemômetro, cheguei à configuração de um conjunto de oito

osciladores  distintos,  com variações  de  intensidade  ao  longo  do  tempo,  e  variações  com

intervalos  diferentes  nas  frequências  deste  osciladores,  com  base  em  uma  frequência

calculada através de dados da rotação do anemômetro. Essas frequências variam entre 110Hz

e 384Hz e soam continuamente. Já para o som produzido com os sensores de luminosidade,

foi estabelecido um único oscilador com frequência que varia entre 234Hz a 660Hz de acordo

com a luminosidade que incide sobre os sensores. Esse oscilador também tem um envelope

ADSR atribuído a ele e, portanto, tem grandes variações de intervalo, podendo soar de 1,4 à

14 segundos, com intervalos entre uma nota e outra. Essa configuração faz com o que o som
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gerado através dos dados do vento soe constantemente e seja mais "cheio" e grave, enquanto o

som gerado através dos dados da luminosidade seja uma espécie de bip intermitente, que varia

em duração e intensidade entre os intervalos. 

Juntamente ao desenvolvimento da programação de ambas as placas e ao teste com as

diferentes sonoridades resultantes do processo de síntese sonora, sinto a necessidade de pensar

formas de levar esses sensores à outros lugares, com o intuito de ouvir como as características

da  intensidade  do  vento  e  da  luminosidade  manipulariam a  síntese  sonora  em ambientes

diferentes. Quando fiz o experimento de levar o anemômetro à casa de colegas, pude perceber

como a variação dos dados mudou de um lugar para outro, e também minha relação com esses

dados e com o vento. Já nesse proceso, com os testes ocorrendo em ambiente fechado até

então, boa parte da experimentação com a luminosidade se deu com luz indireta da janela

durante o dia, ou com o uso de lanterna. O anemômetro, apesar da maior facilidade de ser

posicionado na janela ou varanda, mantém o mesmo padrão de variação de intensidade em

determinados  momentos  do  dia,  por  se  tratar  do  mesmo  lugar,  e  poderia  produzir  sons

diferentes se fosse posicionado em outras regiões da cidade.

Pelo  caráter  experimental  e  investigativo  do  projeto  de  sonificação  e  para  que  a

diferença  entre  essa  experiência  de  escuta  em lugares  diferentes  possa  ser  comparada,  é

preciso que seja feito um procedimento de “calibragem” dos circuitos, e que esses valores

sejam fixos. A variação de frequência no sensor de luminosidade responsável por esse dado,

estabelecida entre 234Hz e 660Hz é resultado de uma atribuição de valores testados. O valor

de 234Hz foi atribuído a um valor numérico correspondente no sensor LDR para uma situação

de  luminosidade  baixa,  ao  começo  do  amanhecer  ou  do  anoitecer,  com  a  luz  incidindo

indiretamente. Já o valor de 660Hz corresponde a incidência direta no sensor de luz do sol

forte, por volta das onze horas da manhã. Esse procedimento de calibragem ocorreu com os

cálculos para os dados produzidos por todos os sensores,  de forma que possa haver uma

distinção, por exemplo, dos dados captados em um mesmo lugar às dez da manhã ou às seis

da tarde. Devido a esse procedimento, também é possível comparar a intensidade do vento em

um lugar cercado por prédios ou na praia, em um mesmo horário do dia. Essa calibragem

levanta algumas questões como, por exemplo, a sonoridade que se busca produzir através do

processo de sonificação. Quando o sol forte incide diretamente sobre os sensores LDR, os

sons sintetizados são agudos, curtos e próximos uns aos outros, pouco agradável ao padrão de

audição humano. Se, nessa situação, eu optasse por modificar os parâmetros de sonificação
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para  que  soasse  mais  confortável  aos  ouvidos  e  quando  fosse  para  outro  lugar  mudasse

novamente esses parâmetros, me distanciaria da ideia de testar um esquema de sonificação

que fosse, de certa forma, mais "fiel" aos dados do vento e da luminosidade. É nesse contexto,

da “fidelidade aos dados” da sonificação, que a calibragem do projeto se faz necessária. No

entanto,  não tenho o intuito de atribuir  maior  credibilidade à interpretação de dados feita

através desse esquema de sonificação, diferentemente, por exemplo, do trabalho de Andrea

Polli  em  Weather  Works,  que  é  desenvolvido  em  parceria  com  cientistas  no  intuito  de

experimentar as potencialidades da sonificação para interpretação de dados científicos. Meu

interesse com esse experimento, nesse momento inicial, está em desenvolver um esquema de

sonificação em tempo real e observar como o som gerado afeta minha relação com o ambiente

como ouvinte.

Sendo assim, percebo a necessidade de desenvolver esse projeto em uma configuração

portátil, para que possa ser facilmente transportado e colocado em funcionamento. O primeiro

passo  foi  carregar  os  códigos  do  anemômetro  e  dos  sensores  de  luminosidade  para  as

respectivas placas Arduino e, em vez de usar o cabo USB, alimentá-las via fonte 9V DC,

eliminando  a  necessidade  do  laptop  para  alimentação  das  placas,  mas  ainda  assim

necessitando de tomada ou extensão próxima. Em seguida, montei as placas Arduino em duas

cases de acrílico próprias pra esse uso, para proteção extra. Até então os testes de síntese

sonora eram feitos com um cabo P2/P2 conectando o circuito da protoboard ao laptop, que é

conectado  a  um  par  de  monitores  de  áudio.  Pensando  a  portabilidade,  fixei  as  duas

protoboards e as cases com as placas Arduino com fita dupla face a um pequeno subwoofer,

para  computadores,  que  acompanha  um  par  de  caixas  estéreo.  Os  cabos  P2/P2  foram

substituídos por cabos RCA pela compatibilidade com as entradas do conjunto de caixas.

Dessa forma é possível conectar o sinal mono de uma placa Arduino a um dos canais da caixa

2.1 (esquerdo ou direito) e o sinal da outra placa ao outro canal. O anemômetro, com um fio

de aproximadamente 6 metros de comprimento, pode ser fixado em um lugar próximo a caixa

de  som,  dependendo  do lugar.  Sendo assim,  com os  circuitos  previamente  montados  nas

protoboards,  é  possível  carregar  a  caixa  de  som  com  as  placas  Arduino  já  fixadas  e

conectadas aos canais de áudio, colocá-las no lugar apropriado, ligar a caixa e as placas à

tomada,  e  a  síntese  sonora  se  inicia  imediatamente.  Essa  configuração  dos  componentes

envolvidos no esquema de sonificação atribuem ao conjunto o aspecto de "máquina" sonora
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portátil37,  facilitando a experimentação do mesmo esquema em diversos  ambientes  sem a

necessidade de uma elaborada produção prévia. 

37 Vídeo: “Teste com os dois circuitos e as caixas.mp4” na pasta 3.2 do arquivo “Sons e imagens.zip”, em 
anexo.

Fotografia 28: Processo de montagem da
máquina sonificadora

Fonte: Própria (2017)

Fotografia 27: Processo de montagem da
máquina sonificadora

Fonte: Própria (2017)

Fotografia 29: Visão de cima da máquina sonificadora

Fonte: Própria (2017)
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4.3. IMERSÃO E TRANSDUÇÃO

O desenvolvimento do esquema de sonificação descrito facilitou, em sua concepção

portátil, o deslocamento dessa máquina a diferentes lugares. Pude observar, ao longo desse

processo, a variação do som emitido através das caixas em diversas condições ambientais. Em

um cenário onde o anemômetro está parado devido a baixa intensidade do fluxo de vento em

sua estrutura e o sol forte incide diretamente sobre os sensores de luz, o som emitido é de um

grave encorpado constante, acompanhado de pulsos de um único oscilador de pouco mais de

um segundo de duração em frequências agudas. Já em um cenário oposto, onde o toque do

vento na estrutura do anemômetro é intenso e o sol já está se pondo, encoberto de nuvens,

Fotografia 30: Máquina sonificadora na varanda de 
casa

Fonte: Própria (2017)
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ouvimos um som agudo encorpado constante, acompanhado de longas notas sintetizadas por

um único oscilador, com duração entre treze e quatorze segundos. Essas e outras diversas

variações possíveis de síntese sonora são produzidas seguindo as instruções e a "calibragem"

indicadas  no  código  de  programação.  Como  entendo  o  funcionamento  do  esquema  de

sonificação  e  relaciono  a  intensidade  do  vento  ou  da  luminosidade  às  diferentes  ondas

sonoras, associo as forças meteorológicas à síntese sonora que escuto, percebendo a variação

em  tempo  real.  Quando  sinto  a  intensidade  do  vento  aumentar  também  sinto,

consequentemente,  o mover dos meus cabelos, o toque na pele e a mudança na sensação

térmica. Ao mesmo tempo vejo a velocidade de rotação do anemômetro aumentar e ouço o

som produzido pela máquina se tornar mais agudo. Assim que a intensidade do vento diminui,

sinto essa mudança com a pele, com os olhos e também ao ouvir o som sintetizado se tornar

mais grave. Nesse processo, sinto minha atenção aumentada em relação ao vento e à variação

de luminosidade, e tenho a sensação reforçada de que eu e a máquina sonificadora estamos no

mesmo espaço. Eu e máquina somos afetados pelas variações na intensidade do vento e da

luz, e, ao compreender o esquema de sonificação mesmo que superficialmente (o vento muda

o som), posso perceber que somos afetados pelas forças meteorológicas ao mesmo tempo. 

A procura por outros combinações sonoras entre os dados do vento e da luminosidade

me  motivou,  consequentemente,  a  buscar  outros  lugares,  com  características  ambientais

diferentes. Com a màquina montada, vou até esses espaços para ouvir e registrar as variações

sonoras produzidas pelo esquema de sonificação.  Como exemplo, cito aqui o calçadão da

Praia de Iracema, em Fortaleza.  Por se tratar de um espaço aberto, à beira mar, a intensidade

do vento é maior se comparada à minha casa. Ao chegar no lugar escolhido para colocar a

máquina em funcionamento já começo a me atentar ao vento e à luminosidade. Quando vou à

praia  por  outro  motivo  qualquer,  costumo perceber  rapidamente  que  o  vento  é  forte.  No

entanto, chegando à praia com o objetivo de colocar o esquema de sonificação em prática,

percebi que minha atenção em relação ao vento se voltou para as variações na intensidade. Me

interessava o quão fraco ou forte poderia ser o vento naquele lugar. Com que velocidade a

variação de frequência  poderia  acontecer?  Que possibilidades  de composição  vento  e  sol

poderiam criar naquele espaço? Por saber que a intensidade do vento altera a frequência no

esquema  de  sonificação  proposto,  me  vejo  intrigado  com  o  lugar  e  com  as  forças

meteorológicas antes mesmo de ligar a máquina e ouvir o som38.

38 Vídeo: “A máquina sonificadora na praia.mp4” na pasta 3.3 do arquivo “Sons e imagens.zip”, em anexo.
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Fotografia 31: Máquina sonificadora no calçadão da Praia de Iracema

Fonte: Própria (2017)

Fotografia 32: Máquina sonificadora no calçadão da Praia de Iracema

Fonte: Própria (2017)
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Além da máquina de sonificação, levo também um gravador portátil e dois microfones

direcionais para captar o som do lugar enquanto a máquina está em funcionamento. Decido

gravar o som do lugar, em vez de gravar apenas o som sintetizado com os dados do vento e da

luminosidade, por me interessar pelas possibilidades de composição da máquina com o som

ambiente. Enquanto o tempo e as pessoas passam, outros sons se somam ao som produzido

pela sonificação, o que aumenta as variações sonoras possíveis. 

A variação da luminosidade também se faz mais facilmente perceptível com a máquina

de sonificação em funcionamento em tempo real. Há momentos em que consigo antecipar

características do som produzido. Se as nuvens cobrem o sol por um momento, por conhecer o

Fotografia 33: Máquina sonificadora no calçadão da 
Praia de Iracema

Fonte: Própria (2017)

Fotografia 34: Máquina sonificadora no calçadão da 
Praia de Iracema

Fonte: Própria (2017)
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esquema de sonificação, já sei que os toques de um oscilador se tornaram mais longos e

graves. Por um tempo, crio uma espécie de jogo de percepção do vento e do sol, onde me

concentro nas variações mais sutis de suas intensidades. Conforme o tempo passa, ouvindo a

sonificação em andamento, me vejo mais envolvido nesse jogo de percepção, em um estado

contemplativo, num processo quase hipnótico.  Posso dizer que minha atenção e experiência

com  os  dados  produzidos  pelos  elementos  meteorológicos,  vento  e  luminosidade,  foram

intensificadas pelo esquema de sonificação. 

Deslocar  a  máquina  de  um ambiente  fechado,  de  casa,  para  experimentações  em

diversos  lugares  ao  ar  livre  e  observar  a  relação de escuta  que se estabelece  a  partir  do

esquema de sonificação evidenciou a mim, nesses lugares, uma certa sensação de imersão nas

forças atmosféricas, mais particularmente na intensidade do vento e de luminosidade. Quanto

mais tempo escuto a sonificação no ambiente, mais atento fico ao vento e a luz. Acredito que

essa "imersão" é intensificada durante o processo pela experiência se tratar de uma percepção

multissensorial do espaço, onde o que modifica minha relação com o vento não é apenas a

variação de frequência do som produzido pela máquina, mas também a correspondência entre

esse som e o toque do vento na minha pele, nos meus cabelos e na velocidade de rotação do

anemômetro que meus olhos acompanham. Stefan Helmreich, professor do departamento de

Antropologia  do  MIT,  em Massachusetts,  escreveu diversos  relatos  e  reflexões  sobre  sua

experiência no fundo do mar a bordo do Alvin, veículo submersível que comporta três pessoas

de propriedade do Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI39). Desde essa experiência,

em 2004, Helmreich publica textos a respeito da relação do ser humano com a paisagem

sonora  marítima.  Segundo  ele,  a  experiência  sonora  que  o  ser  humano  tem quando  está

submerso em água é sempre mediada por alguma forma de aparato técnico. Isso se dá por

determinadas  características  biológicas  do corpo humano que não são compatíveis  com o

ambiente marítimo: “Como humanos, nosso acesso ao reino sônico subaquático é modulado

por  meio  de  carne  e  de  tecnologia.  Ossos,  fluido  da  endolinfa,  cílios,  hidrofones  e

equipamento  de  sonar  são  apenas  alguns  dos  aparelhos  que  trazem os  sons  aquáticos  ao

mundo sonoro humano” (HELMREICH, 2011, p. 151, tradução minha). Em texto intitulado

Underwater music: Tuning Compositions to the Sounds of Science, Helmreich traça um breve

histórico sobre a relação de compositores e artistas sonoros com a água. Para isso, Helmreich

busca  sistematizar  essas  relações  em  três  grandes  categorias:  as  peças  musicais  ou

39 http://www.whoi.edu  . Acesso em 25/03/2018.

61

http://www.whoi.edu/


performances que “evocam água simbolicamente, metaforicamente, ou timbralmente”, as que

“invocam água como um instrumento material ou elemento sônico” e as situações onde “a

música  mergulha na água – isto é, a música é imersa em água, de verdade, como um meio

envolvente  dentro  do  qual  é  executada,  gravada,  reproduzida  ou  ouvida”  (HELMREICH,

2011, p. 153, tradução minha). Nesse texto, Helmreich opta por se aprofundar nas situações

onde  a  música  mergulha na  água  e,  para  isso,  recorre  à  sua  pesquisa  iniciada  em  sua

experiência  a  bordo  do  Alvin  e  suas  reflexões  sobre  a  mediação  tecnológica  na  escuta

subaquática e ao conceito de imersão:

Acontece que a imersão é alcançada através da apropriação, pelos compositores, de
modelos científicos  e  técnicos de mundos sonoros subaquáticos,  bem como seus
ajustes de tais modelos para alinhá-los a ideias de como o domínio subaquático deve
soar. Se os sons da ciência (Mody 2005, Pinch e Bijsterveld 2004) saturam a música
subaquática,  esses  sons  são  mediados  e  manipulados  de  forma  múltipla.
(HELMREICH, 2011, p. 154, tradução minha)40

Dessa forma, para Helmreich, a ideia de imersão transmitida por performances sonoras

embaixo d'água é resultado de uma série de dispositivos e “modelos científicos e técnicos”

que, ao manipular sons produzidos embaixo d'água e torná-los audíveis dentro dos parâmetros

humanos, ajustam certas características do som para deixá-lo mais próximo do que ele deveria

soar, segundo esses modelos. Segundo ele, em relato de sua experiência bordo do Alvin, “Para

os cientistas dentro do Alvin terem a sensação de estarem localizados em um espaço sonoro,

os sinais tinham de ser transduzidos da água exterior para o nosso ar interior” (HELMREICH,

2010, p. 10, tradução minha).

Ao questionar a suposta imersão vivenciada a bordo do Alvin, através da análise dos

equipamentos  e  procedimentos  envolvidos  para  a  criação  de  uma  paisagem  sonora

subaquática, Helmreich destaca como os aparelhos do veículo, incluindo o sonar, poderiam

parar de funcionar e deixá-los sem senso de localização no espaço. Isso evidenciou a sensação

de que a imersão  vivenciada pelos tripulantes do veículo subaquático só é possível através de

um trabalho de transdução que, segundo ele, é “a transmutação e conversão de sinais entre

mídias  que,  quando  realizada  sem  falhas,  pode  produzir  facilmente  uma  sensação  de

presença”. Sendo assim, “a situação submarina explicitou que o trabalho transdutivo é a base

40 No original: “It turns out that immersion is accomplished through composers’ appropriation of scientific and
technical models of underwater soundworlds, as well as their tweaks of those models to align with ideas
about how the underwater domain should sound. If the sounds of science (Mody 2005; Pinch and Bijsterveld
2004) saturate underwater music, these sounds are multiply mediated and manipulated”
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de uma paisagem sonora imersiva” (HELMREICH, 2010, p. 10, tradução minha). Helmreich

apresenta o conceito de transdução como uma ferramenta teórica capaz de refletir sobre a

construção de uma experiência imersiva:

Tomando  emprestado  outro  termo  de  Haraway  (1991b),  a  imersão  não  é
necessariamente conhecimento situado. Os oceanógrafos não podem simplesmente
se fundir com seus dados. Os submarinos não podem simplesmente mergulhar em
um espaço não estruturado. E os antropólogos não podem simplesmente absorver
cultura. Uma maneira pela qual a imersão funciona como uma ferramenta retórica
que promete “verdade” experimental é através da omissão da questão da organização
do espaço, do meio, do ambiente — seja de um ecossistema ou de uma ordem social
— postulando  uma  osmose  fluida  do  ambiente  por  um observador-participante-
ouvinte localizado. A imersão veio para sugerir submergir-se em um espaço, assim
como formar uma unidade com ele,  dissolvendo-se nele.  A imersão não levanta,
imediatamente, questões sobre como as fronteiras são produzidas e cruzadas. (…) A
transdução  pode  ser  utilizada  com um dispositivo  para  reconhecer  as  condições
ocultas da imersão (HELMREICH, 2015, p. 201, 2007)

Helmreich  chega  ao  conceito  de  transdução  ao  questionar  a  suposta  experiência

imersiva  a  bordo  do  Alvin.  Em  sua  pesquisa  etnográfica,  a  transdução  funciona  como

ferramenta teórica adequada para pensar o ambiente imersivo que é criado dentro do  Alvin

através  de  um  complexo  processo  transdutivo  envolvendo  hidrofones,  sonares  e  outros

equipamentos de emissão e captação de som. No entanto, Helmreich ressalta que a imersão

não deve ser descartada, ou que haja uma única abordagem possível aos estudos sonoros. Ele

sugere que a imersão e a transdução sejam pensadas como ferramentas teóricas que possam

ser  usadas  onde  melhor  se  encaixam:  "Não  estou  sugerindo  que  a  transdução  seja  real,

enquanto  a  imersão  é  simplesmente  mistificação.  O  ponto  é  reunir  um  conjunto  de

ferramentas  para  pensar  sobre  como  o  espaço,  a  presença  e  as  paisagens  sonoras  são

produzidas" (HELMREICH, 2010, p.10, tradução minha).

Trago  aqui  os  conceitos  de  "imersão"  e  "transdução"  conforme  apresentados  por

Helmreich, por acreditar que ambos podem ser articulados para pensarmos a "fidelidade aos

dados"  no  processo  de  sonificação.  A sensação  de  "imersão"  junto  ao  experimento  de

sonificação proposto é sustentada pela prerrogativa de que determinada intensidade do vento

sempre estará associada à mesma frequência sonora. É como se o esquema de sonificação,

através do som emitido pela máquina, se tornasse para mim uma outra referência sensorial das

forças meteorológicas, ao lado do toque do vento na pele e da luminosidade incidente nos

olhos.  A força  do vento contra  a  minha pele  me ajuda  a  identificar  as  variações  em sua
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intensidade, assim como o som grave ou agudo que ouço durante o processo de sonificação

em tempo real também o faz. Assim como o toque na minha pele sempre será mais intenso se

a intensidade do vento aumentar, o som sempre se tornará mais agudo. Sendo assim, acho

importante ressaltar que esse som, longe de ser "o som do vento" ou "o som da luz", é criado a

partir de uma série de convenções e "calibragens". Todos os fatores e escolhas envolvidos no

processo de concepção do esquema de sonificação, nesse caso, giram em torno de criar essa

experiência imersiva através de um "trabalho sonoro transdutivo". Acredito que, no caso desse

experimento,  se  a  sincronia  entre  intensidade  do  vento  e  frequência  da  onda  sonora  não

existísse,  a  sensação  de  "imersão"  não  seria  possível,  pois  ouviríamos  apenas  uma  onda

sonora  tendo sua  frequência  alterada  aleatoriamente,  sem associá-la  à  ação do vento.  Da

mesma forma que no submarino são necessárias uma série de convenções para a criação de

um ambiente sônico imersivo, na proposição do esquema de sonificação através de síntese

digital também existe o cuidado de escolher espectros de frequência, timbres, dinâmicas de

amplitude  e  outros  parâmetros  da  síntese  sonora  para  a  criação  de  uma  experiência  de

"conexão" com o elemento sonificado. Sendo assim, a "fidelidade aos dados" só faz sentido se

pensada como "fidelidade ao esquema de sonificação proposto". O processo de transdução de

elementos  meterológicos  que  busca  criar  uma  situação  imersiva,  de  atenção  aguçada  em

relação a esses elementos através da sonificação de dados, só pode ser fiel a si mesmo, visto

que os dados por sí só são convenções numéricas e não existem sem a existência de uma série

de pressupostos e suposições a respeito desses elementos. Acredito que tensionar a relação

existente entre a sensação de imersão proporcionada pelo esquema de sonificação e a natureza

transdutiva, nos termos de Helmreich, desse mesmo esquema, possa fornecer um caminho

investigativo em torno da questão da atenção aguçada em relação às forças meteorológicas

sonificadas.

Nesse momento da pesquisa, tendo experienciado os dados produzidos com o auxílio

do vento e do sol nos experimentos iniciais  e também em um momento posterior,  com a

máquina de sonificação portátil, chego à alguns pontos que considero importantes a respeito

da relação com esses dados :

Primeiro, percebo que minha atenção aumenta em relação ao vento e ao sol porque

conheço o esquema de sonificação. Sei quais parâmetros da síntese sonora são controlados

por quais dados. Essa informação me faz ficar mais atento a qualquer sinal de mudança do

vento e à luminosidade do ambiente e, em alguns momentos, posso até prever o som que será
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emitido ao observar os elementos meteorológicos sonificados. Quanto mais tempo permaneço

no mesmo ambiente que a máquina de sonificação em funcionamento, mais sou envolvido por

esse  jogo de  percepção.  Isso  também me instiga  a  procurar  outros  sons  e,  assim,  outros

lugares.

Outro ponto importante é que, para que esse estado de atenção aguçado seja possível, é

preciso que não ocorram variações no esquema de sonificação proposto. De certa forma, é

preciso ser "fiel ao esquema de sonificação" para que o ouvinte sinta a relação imediata entre

intensidade do vento e da luminosidade como fator que influencia o som gerado. Nas palavras

de Helmreich, percebo que a experiência imersiva provocada pelo esquema de sonificação é

fruto de "um processo de transmutação e conversão de sinais entre mídias", de um trabalho

transdutivo, ou seja, forma como escolho programar e executar o trabalho trandutivo, como

desenvolvo o esquema de sonificação, é o que cria essa experiência. 

Essas  conclusões  me  motivam  a  experimentar  outras  formas  de  desenvolver  esse

"trabalho  transdutivo". Se um esquema de sonificação "fixo", onde os dados são atribuídos à

determinados parâmetros da síntese sonora sem a possibilidade de alteração em tempo real,

nos permite aguçar a atenção aos elementos sonificados, o que acontece quando podemos

alterá-los? Se eu puder ajustar a "calibragem" da programação e outros parâmetros da síntese

sonora  em tempo real,  juntamente  com as  forças  meteorológicas,  como se  dará  a  minha

relação com os dados? Como me relaciono com os dados quando me proponho a compor

junto ao vento e a luminosidade?

5. COM O VENTO, COM O SOL E COM A TEMPERATURA

5.1. SINTETIZADORES E OUTRO ESQUEMA DE SONIFICAÇÃO

A atenção que passei a dedicar aos elementos meteorológicos me levaram a imaginar

outras possibilidades de esquemas de sonificação. Passei a experimentar o controle de outros

parâmetros da síntese sonora com controles manuais. Até então, a programação se dividia em

duas  placas  Arduino,  sendo  uma  responsável  pelos  dados  e  sonificação  do  anemômetro,

enquanto a outra produzia os dados dos sensores de luminosidade, e também os sonificava. É
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mais ou menos nesse momento que começo a pensar essa(s) máquina(s) de sonificação como

sintetizadores, que operam com dados meteorológicos. Um sintetizador é, sucintamente, um

dispositivo eletrônico que gera sons através de diversos métodos diferentes, podendo ser mais

comumente  analógio,  digital  ou  operado por  modulação física  (manipulação matemática).

Foram popularizados como instrumentos musicais já na década de 60 através da invenção dos

sistemas modulares Moog. 

Fotografia 35: Sintetizador Modulador Moog System 55

Fonte: moogmusic.com

Fotografia 36: Sintetizador monofônico Mini Moog

Fonte: moogmusic.com
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Através da minha experiência com sintetizadores, e com Arduino, me interesso em

pesquisar formas de alterar outros parâmetros da onda sonora geradas com o uso da biblioteca

Mozzi. Em vez de programar o Arduino apenas para utilizar os dados produzidos com o uso

do anemômetro para controlar a frequência do conjunto de osciladores, o programo de forma

a operar como um sintetizador de modulação de frequência (FM). A modulação de frequência

é, de forma simplificada, uma forma de síntese onde uma onda simples, no caso uma onda

senoidal, é alterada através da modulação de sua frequência por uma outra onda, chamada de

onda de modulação. Dessa forma é possível gerar um som mais complexo, adicionando mais

controles à síntese. Os parâmetros para os quais escolho adicionar controles são: a frequência

da onda principal, chamada também de onda portadora ou carrier frequency, a intensidade da

onda moduladora e a frequência dessa modulação.

Sendo assim, ao atribuir um dos parâmetros da síntese sonora ao anemômetro, ainda

duas associações de controles a serem feitas. Após experimentos, percebo que a frequência da

modulação é um parâmetro interessante para ser associado ao anemômetro. A frequência da

modulação define a  quantidade de "pulsações" da onda moduladora sobre a onda portadora

em  um  determinado  período  de  tempo.  Se  ajusto  a  frequência  da  modulação  para,  por

exemplo, 2000 milisegundos, a onda moduladora irá atuar sobre a onda portadora a cada 2

Figura 12: Gráfico exemplificando a síntese FM

Fonte: http://priceonomics.com/the-father-of-the-digital-synthesizer/
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segundos,  fazendo com que após dois  segundos  de  reprodução a  onda portadora  pulse  e

continue,  para  pulsar  novamente  após  2  segundos.  No  processo  de  calibragem  defino  a

frequência de modulação para operar entre 1 e 10000 milisegundos.

Quanto mais intenso é o vento, mais rápido as pás do anemômetro se movem. Com a

frequência de modulação associada a esse movimento, percebemos que quanto mais intenso o

vento, mais pulsações ouvimos. Acredito que a associação entre o movimento do anemômetro

e a quantidade de pulsações que ouvimos transmite uma sensação de sincronia mais imediata,

se  comparada  a  sensação  que  senti  através  da  alteração  da  frequência,  como  no

desenvolvimento da "máquina de sonificação". Se o vento está "fraco", ouvimos pulsos mais

longos,  com o  vento  "forte"  ouvimos  uma intermitência  maior  na  pulsação.  Até  então  a

frequência  da  onda  portadora  e  a  intensidade  da  onda  moduladora  permaneciam  como

parâmetros  fixos.  Para  alterá-los,  dois  caminhos  eram  possíveis:  alterar  os  valores  da

"calibragem" na programação ou designar esses parâmetros como valores alteráveis através de

outro sensor ou componente. Se os alterasse através da mudança do código de programação,

teria que carregar o código para a placa Arduino todas as vezes que precisasse fazer uma

modificação. Sendo assim, escolhi associar esses valores à dois potenciômetros, para controle

em tempo real. Dessa maneira, posso fazer com que, por exemplo, a síntese sonora produza

uma onda portadora de 220Hz a 440Hz apenas girando o potenciômetro. Adiciono também

um potenciômetro para controle de volume. Para a proteção do Arduino e do circuito, para

facilitar  a  manipulação  e  a  fixação  de  componentes  e  preservar  o  caráter  portátil  do

sintetizador, adapto o projeto à  um pote plástico.

Fotografia 37: Circuito e componentes no pote plástico

Fonte: Própria (2018)
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Faço o mesmo com o conjunto responsável pela produção e processamentos dos dados

dos sensores de luminosidade (LDRs). Para o processo de sonificação da luminosidade, revejo

a programação no sentido de aprimorar a sensação de sincronia entre às variações da luz

ambiente e a síntese sonora. Na "máquina sonificadora", a síntese gerava toques, "bips" de um

único oscilador que tinha suas propriedades de frequência e envelope sonoro modificadas com

o uso de 5 sensores. Opto agora por gerar um som constante, com uma textura complexa. Essa

escolha é influenciada pelo avanço da pesquisa em programação. Percebo que, semelhante ao

processo de redução de amostras  realizado na  programação do anemômetro  na  "maquina

sonificadora", esse novo código descarta a necessidade do uso de amostras de dados de longa

duração para realizar a síntese sonora.  Da mesma forma que o anemômetro,  no início do

processo de desenvolvimento da "máquina sonificadora", precisava de cerca de dez segundos

para  produzir  dados  utilizáveis  para  a  alteração  da  frequência  quando  convertido  para

quilômetros  por  hora,  os  bips  gerados  com o uso  dos  sensores  de  luminosidade  também

Fotografia 38: Circuitos e componentes no pote plástico. Fios do anemômetro saem por furo 
lateral.

Fonte: Própria (2018)
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precisavam de um intervalo considerável de tempo para terem seus parâmetros definidas. Na

nova proposta de programação, de som contínuo, não é necessário que haja uma amostra ao

longo de  determinado intervalo  de  tempo,  o  que  intensifica  a  sincronia  entre  luz  e  som,

potencializando a atenção às variações de luminosidade. Essa proposta de programação, assim

como a do anemômetro, é a de um sintetizador que opera por modulação de frequência (FM).

Em vez de adicionar potenciômetros, atribui os três parâmetros (frequência da onda portadora,

intensidade da onda moduladora,  e frequência de modulação)  à sensores de luminosidade

(LDRs), utilizando apenas um potenciômetro para o controle de volume. Mesmo assim, é

possível  controlar  manualmente  esses  parâmetros,  cobrindo  e  revelando  os  sensores  de

luminosidade com a mão ou algum objeto, alterando assim a intensidade de luminosidade

incidente  sobre  eles.  Apesar  de  também  se  tratar  de  um  sintetizador  de  modulação  de

frequência,  o  som gerado é bem diferente  do que ouvimos do anemômetro.  Uma textura

complexa,  de  timbre  "elétrico",  tem  sua  dinâmica  alterada  gradativamente  conforme  a

intensidade da luz incidente.

Gostaria,  aqui,  de  destacar  alguns  pontos  importantes  para  o  processo  de

experimentação que estão presentes nessa nova proposta de esquema de sonificação. Esses

pontos  são  desdobramentos  de  questionamentos  que  surgiram  durante  os  primeiros

experimentos e com a "máquina sonificadora":

Fotografia 39: Circuito e componentes do sintetizador de 
luminosidade em pote plástico

Fonte: Própria (2018)
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• As placas de Arduino agora estão montadas em potes plásticos separados, com saídas

de  áudio  independentes,  permitindo  o  uso  de  uma,  outra,  ou  das  duas

simultaneamente.

• Esses  potes  se  configuram,  assim,  como  sintetizadores  caseiros.  Instrumentos

eletrônicos individuais, que precisam ser ligados através de cabo com conectores P10

mono à um sistema de reprodução de áudio para que possamos ouvir a síntese sonora.

• Os sintetizadores foram pensados de forma a permitir a manipulação de parâmetros

variados da síntese sonora em tempo real, através de controles individuais para cada

parâmetro.

Essas mudanças introduzem ao esquema de sonificação uma dimensão de tocabilidade

ausente  na  "máquina  sonificadora".  É  possível,  no  caso  do  anemômetro,  escolher  uma

frequência para a onda portadora e uma intensidade para a onda moduladora com o uso dos

potenciômetros e ouvir o som produzido tendo sua frequência de modulação alterada com o

vento, em uma espécie de ajuste em tempo real da "calibragem" do sintetizador. No entanto,

também é possível interagir com esses parâmetros ao longo da reprodução do som, em tempo

real, como se faz em um instrumento musical.

A princípio,  ao  longo  do  processo  de  montagem  desses  sintetizadores  em  potes

plásticos, experimento compor com o som de forma mais livre. Em vez de "máquinas" passo a

vê-los como "sintetizadores", o que me remete a um ambiente de criação sonora/musical mais

familiar. Através das saídas de áudio mono, conecto os dois sintetizadores à um interface de

aúdio  ligada  ao  computador.  Dessa  forma,  posso  processar  os  sons  com filtros  e  efeitos

digitais  através  de software  DAW.  Em um processo de experimentação musical,  adiciono

reverb, delay, sequencers, equalizadores e o que mais interessar para a composição sonora.

Atento  às  variações  de  intensidade  do  vento  e  da  luz,  procuro  trabalhar  esse  processo

seguindo  uma  certa  orientação,  em uma  espécie  de  exercício.  Inicio  o  processo  com os

sintetizadores tocando "sozinhos", sem minha intervenção,  e com o tempo começo a interferir

na  síntese  através  dos  potenciômetros.  Aos  poucos  adiciono  os  filtros  e  efeitos  que  me

interessam, sempre atentos aos estímulos e combinações que identifico nos dados produzidos

através do vento e da luz.
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Fotografia 40: Experimentações com os sintetizadores de vento e luminosidade em 
potes plásticos

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 41: Anemômetro e sintetizador de luminosidade na janela

Fonte: Própria (2018)
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Fotografia 42: Pote plástico e 
anemômetro na janela

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 43: Interferindo nos 
sensores de luminosidade

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 44: Inserindo outros instrumentos e efeitos aos 
sintetizadores

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 45: Manipulando os 
potenciômetros

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 46: Experimentação durante
a noite

Fonte: Própria (2018)
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Enquanto  prossigo  experimentando com os  sintetizadores  em casa,  outro  fator  me

chama  atenção  no  que  diz  respeito  às  forças  meteorológicas.  A minha  interação  com  o

esquema de sonificação me deixa mais atento não só em relação às variações de intensidade

no  vento  e  na  luz,  mas  também  à  outras  nuances  das  condições  atmosféricas,  mais

especificamente com a temperatura. Com a intensificação das experimentações, me acostumo

a esperar certo som após uma rajada de vento mais intensa ou após a nuvens serem encobertas

momentaneamente  pelo  sol.  A sonificação  se  consolida  cada  vez  mais,  para  mim,  nessa

experiência, como uma referência perceptiva das condições ambientais. Nesse contexto, me

aproveito dessa "previsão" que desenvolvo em relação às variações sonoras do processo de

sonificação para compor com os sons que estão por vir. Se vejo as nuvens se abrirem para que

o sol apareça, sei como a textura do som emitido pelo sintetizador dos LDRs irá soar em

breve, e aproveito para ajustar os potenciômetros do sintetizador do anemômetro de forma a

compor o som conforme me interessa. Com o sol exposto, tocando mais intensamente minha

pele, percebo também a temperatura aumentar e em um desses momentos sinto falta de um

correspondente sonoro para o aumento da temperatura.  É como se a  prática constante  da

experimentação com os processos de sonificação do vento e da luminosidade me tornasse

mais atento também à outros fatores meteorológicos como a temperatura, por exemplo. Assim

que percebo uma rajada intensa de vento no ambiente sinto a temperatura,  ou a sensação

térmica, diminuir, e novamente espero o correspondente sonoro para essa variação. Acredito

que essa sensação recorrente  ao longo dos  experimentos  exibe a  possibilidade do uso da

sonificação  para  a  exploração  das  condições  atmosféricas  e  ambientais,  revelando  a

capacidade do conhecimento em torno do esquema de sonificação destacar  características

ambientais  diversas,  que  vão  além  daquelas  propostas  inicialmente.  Ou  seja,  mesmo

programando os sintetizadores para trabalhar apenas com dados da intensidade do vento e da

luminosidade,  eles  têm o  potencial  de  aguçar  minha atenção em relação a  outros  fatores

ambientais,  não  previstos  na  programação  original.  Sendo  assim,  o  próprio  processo  de

experimentação me leva a notar mais intensamente a relação entre vento, sol e temperatura,

onde estabeleço uma relação afetiva quanto à correlação desses dados, na prática. Acredito

que  essa  característica  pode  revelar  a  capacidade  da  sonificação  dos  elementos

meteorológicos nesses experimentos de atentar os ouvintes, ou usuários dos sintetizadores, às

correlações instrínsecas às condições ambientais de uma forma mais imediata e afetiva, os

fazendo refletir em algum grau sobre a complexa interrelação dos fenômenos naturais.
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Com essa percepção, jã não consigo relevar como a temperatura é influenciada pelo

vento e pela luminosidade. É nesse momento que decido acrescentar um novo sintetizador ao

grupo, capaz de produzir dados a partir de um sensor de temperatura ambiente. O sensor que

utilizo é um termistor: um material semicondutor sensível a temperatura. Apesar de ser um

componente simples, é capaz de ser programada para calcular variações de temperatura em

graus Celsius com uma precisão de 4 casas,  indentificando variações  mínimas como,  por

exemplo,  entre  22.01  e  22.02  graus.  Sendo  assim,  apesar  de  uma  temperatura  ambiente

estável,  ainda  é  possível  gerar  padrões  numéricos  interessantes  para  o  processo  de

sonificação.  Para  a  programação  desse  novo  sintetizador  utilizo  apenas  um  sensor  de

temperatura  para  controle  dos  parâmetros  da  síntese  sonora,  além  do  potenciômetro  de

volume. O Arduino é programado para processar os valores do sensor de temperatura para

controlar a frequência de 7 osciladores simultaneamente. Cada oscilador é acompanhado de

uma cópia, um oscilador adicional, com uma leve divergência de frequência, soando como se

estivesse  levemente  desafinado  em  relação  ao  original.  Tanto  as  frequências  base  dos

osciladores como a divergência entre os dois grupos de osciladores são alteradas de acordo

com  o  sensor  de  temperatura.  Dessa  forma,  o  sintetizador  produz  um  som  complexo  e

constante, respondendo às menores variações de temperatura ambiente.

5.2. INTELIGIBILIDADE E TOCABILIDADE

Em meio à experimentações sonoras, percebo dois pontos importantes nesse momento

da pesquisa no que diz respeito a afetividade em relação aos dados produzidos:

• O fato de ter separado o vento, a luminosidade e a temperatura em três sintetizadores

Fotografia 47: Termistor NTC

Fonte: AutoCore Robótica
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independentes,  aliado  à  presença  de  potenciômetros,  contribuiu  para  uma  maior

inteligibilidade do esquema de sonificação. Com os controles de volume individuais, é

possível deixar apenas a sonificação do vento, por exemplo, e adicionar aos poucos os

outros elementos. Isso facilita a compreensão de que o que ouço é composto por três

elementos diferentes em interação. 

• Os três sintetizadores possuem formas de interação humana com parâmetros da síntese

sonora além daqueles já controlados por forças meteorológicas, proporcionando maior

"tocabilidade" se comparados à "máquina sonificadora".   No sintetizador "do vento"

temos,  além  da  frequência  da  modulação  controlada  pelo  anemômetro,  um

potênciometro para a frequência da onda portadora e outro para a intensidade da onda

moduladora. No sintetizador "da luminosidade" podemos interagir com os sensores

que  estão  expostos  com  as  mãos,  além  do  controle  de  volume  através  do

potenciômetro. Já no sintetizador "de temperatura", além do potenciômetro de volume,

é possível interferir no sensor exposto com diversas ações que alterem a temperatura

ao redor. Durante os processos de experimentação em casa, por exemplo, o que uso

bastante para testar as variações de temperatura é soprar um hálito quente diretamente

no sensor,  ouvindo a síntese  sonora  se  alterar  imediatamente,  assim como quando

aproximo um cubo de gelo. 

A maior  inteligibilidade do  esquema  de  sonificação,  proporcionada  pela  melhor

distinção dos elementos sonificados,  e a  tocabilidade que é adicionada à experimentação

quando me aproximo desses elementos através de sintetizadores, intensificaram diretamente

minha  experiência  perceptiva  dos  dados  vento,  da  luminosidade  e  da  temperatura,  e

ressaltaram sua interrelação. Conforme manipulo a síntese produzida com o anemômetro, por

exemplo,  percebo  diversas  formas  de  trabalhar  junto  às  variações  do  vento  para  compor

sonoridades interessantes. Se o vento está forte e a frequência da modulação aumenta, posso

aumentar a intensidade da onda moduladora para obter pulsos e padrões percussivos. Se o

vento está fraco a ponto do anemômetro não se mover, posso posicionar o potenciômetro de

modo a fazer  a  onda portadora soar  mais grave e  o som obtido é  uma espécie  de  drone

contínuo. Conforme aprendo a tocar com o vento, com o sol e com a temperatura, reconheco

nesses elementos forças criativas, parceiras na composição sonora. Percebo as características

e potencialidades criativas de cada elemento e crio maneiras de me relacionar com elas, assim

como faria se estivesse compondo com outros músicos.

76



É por  volta  desse  momento  da  pesquisa,  após  diversos  ajustes  e  "calibragens"  da

programação,  que  decido  aperfeiçoar  a  estrutura  dos  sintetizadores.  Com  isso,  pretendo

reforçar a inteligibilidade e a tocabilidade do esquema de sonificação e, consequentemente,

intensificar a afetividade na interpretação dos dados meteorológicos e aguçar a atenção em

relação aos elementos sonificados. Para isso, me atentei, essencialmente, a dois aspectos:

• Materiais  e  portabilidade:  Apesar  do  tamanho  reduzido  dos  potes  de  plástico,  o

material  não  suporta  tão  bem a  manipulação  constante,  tornando os  sintetizadores

frágeis.

• Identificação dos elementos e controles: Ao usar três potes plásticos de mesma cor,

tamanho  e  formato,  eles  parecem semelhantes,  apesar  dos  diferentes  componentes

utilizados. Com isso não fica tão claro a princípio, para quem manipula e para quem

assiste a manipulação, qual sintetizador faz o quê.

Nessa  "outra  versão"  dos  três  sintetizadores  de  forças  meteorológicas,  opto  por

Fotografia 48: Experimentação com sintetizadores, DAW e controladores MIDI

Fonte: Própria (2018)
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trabalhar com um material derivado da madeira,  o MDF (Medium-Density Fiberboard). A

opção surge da necessidade de um material mais firme, que resista à manipulações constantes

de componentes fixados a ele sem ceder.  Também julguei importante utilizar um material

mais resistente, com o intuito de deslocar os sintetizadores para lugares diversos sem correr o

risco de danificar as placas e componentes. Outro fator importante para o uso do MDF foi o

baixo custo e a facilidade para marcar e furar as placas para abrigar os componentes.

Na  concepção  do  projeto  das  três  caixas,  destinadas  a  serem  sintetizadores,  foi

fundamental um maior planejamento em relação à estrutura e ao design. Quanto à estrutura,

com os potes de plástico, o intuito era um material fácil de furar e acrescentar ou remover

componentes, propício à prototipagem. Já nas caixas de MDF é importante que os furos sejam

bem  planejados  e  executados  todos  de  uma  vez,  para  a  fixação  dos  componentes

posteriormente. Isso acontece principalmente pela maior rigidez do material e a dificuldade

em fazer todos os furos com precisão sem às ferramentas necessárias. Nesse momento pude

contar com a ajuda de Luiz Antônio, marceneiro e morador da Serra de Guaramiranga, na

região serrana do Ceará. Durante o desenvolvimento do projeto de pesquisa me mudei para

Guaramiranga.  O contato com Luiz foi uma das diversas influências que passaram a agir

sobre a pesquisa com a mudança para a região, em diferentes níveis. Levei minha ideia e o

esboço de um projeto a Luiz, que me ajudou a solucionar de forma prática algumas questões

Fotografia 49: Folhas de MDF com 
revestimento branco

Fonte: 
http://www.beijaflormadeira.com.br/imagens/
mdf-branco.jpg

Fotografia 50: Folhas de MDF 
cru

Fonte: Mercado Livre / vendedor 
FAÇA_SUA_ARTE
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de  montagem  da  estrutura  das  caixas  e  de  posicionamento  dos  componentes.  Com  as

ferramentas e o conhecimento necessário, me ajudou a pensar formas de fixar os componentes

de maneira firme para o manuseio frequente, enquanto os circuitos ficassem protegidos.

Quanto ao design,  tive a  importante  colaboração da artista  Juliana Siebra41,  minha

companheira. Uma sugestão importante para ajudar na identificação dos sintetizadores como

responsáveis  por  três  sons  distintos,  que  se  complementam,  foi  construir  as  caixas  de

tamanhos  e  proporções  diferentes.  Com  isso,  ao  olhar  para  as  caixas  percebemos

imediatamente que se tratam de três dispositivos com funções distintas. Para o sintetizador do

anemômetro, pensamos as medidas de 20 por 30 centímetros, sendo 55 centímetros de altura.

O sintetizador equipado com o sensores de luminosidade ficou com 20 por 20 centímetros e

41 http://julianasiebra.tumblr.com/

Fotografia 51: Marcenaria do Luiz

Fonte: Própria (2018)
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30 centímetros de altura. Já o sintetizador de temperatura ficou com 15 por 10 centímetros e

15 centímetros de altura. Outro fator considerado juntamente com Juliana é que, até agora,

apenas  eu  estava  manipulando  esses  sintetizadores,  em  caráter  experimental.  Por  estar

envolvido no processo de desenvolvimento dos protótipos desde o início, sei como o esquema

de sonificação funciona, que elementos controlam quais parâmetros da síntese sonora e como

esses  valores  foram  escolhidos  para  a  "calibragem"  da  programação.  Nessa  nova

configuração, a diferença entre os tamanhos das caixas contribui para a identificação de três

instrumentos diferentes mas não indica, para quem desconhece o esquema de sonificação, que

caixa sonifica qual elemento e quais parâmetros são afetados. Sendo assim, a inteligibilidade

do esquema de sonificação fica prejudicada e, consequentemente, a atenção de quem ouve e

toca  os  sintetizadores  em  relação  às  forças  meteorológicas  e  a  carga  afetiva  dos  dados

produzidos.  Nesse  sentido,  Juliana  produziu  uma  série  de  ilustrações  que  servem  como

orientação  para  o  manuseio  dos  sintetizadores,  com  indicações  pontuais  sobre  o

funcionamento  da  síntese  sonora,  de  maneira  a  esclarecer  de  forma  mais  imediata  a

compreensão do esquema de sonificação para os possíveis usuários dos sintetizadores.

Fotografia 53: Caixa perfurada para abrigar o 
sintetizador da luminosidade

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 52: Caixa perfurada 
para o sintetizador do vento

Fonte: Própria (2018)

80



Fotografia 54: Caixas dos sintetizadores 
da luminosidade e do vento

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 55: Montagem do 
sintetizador da temperatura

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 56: Detalhe do circuito 
corroído de forma caseira

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 57: Teste do sintetizador da 
temperatura

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 58: Teste do sintetizador da 
temperatura

Fonte: Própria (2018)
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Fotografia 60: Colagem dos adesivos

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 59: Colagem dos adesivos

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 63: Detalhe da solda dos fios

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 62: Detalhe da solda dos fios

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 61: Circuito corroído em placa de fenolite para o 
sintetizador da luminosidade

Fonte: Própria (2018)
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Fotografia 64: Placa com fita dupla face 
para fixação

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 65: Fios conectando 
componentes à placa

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 68: Arduino fixado à caixa

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 67: Sintetizadores da 
temperatura e da luminosidade

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 66: Teste com os três sintetizadores funcionando 
ao mesmo tempo

Fonte: Própria (2018)

83



Fotografia 69: Sintetizador com termistor

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 70: Sintetizador com sensores LDR

Fonte: Própria (2018)
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Fotografia 71: Detalhes do funcionamento do sintetizador nos adesivos

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 72: Detalhe de adesivo do sintetizador da luminosidade

Fonte: Própria (2018)
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A princípio, realizo uma série de experimentos com os sintetizadores em casa, ao ar

livre.  Nesse  momento  busco  "conhecer"  o  esquema  de  sonificação  através  de  diferentes

aproximações, procurando me relacionar com o aspecto da tocabilidade de maneiras diversas.

Como forma de organizar esse momento da pesquisa, defino aqui algumas situações quanto

aos parâmetros variáveis:

Situação A42

Ajusto o potenciômetro responsável por controlar a frequência da onda portadora do

sintetizador que utiliza o anemômetro para 220 Hz, o menor valor possível dentro do esquema

de sonificação. O potenciômetro responsável pela intensidade da onda moduladora também é

ajustado para o mínimo. Os potenciômetros de volume dos três sintetizadores são ajustados

para que todos os sintetizadores soem com a mesma intensidade.

42 Vídeo: “Situação A.mp4” na pasta 4.2 do arquivo “Sons e imagens.zip”, em anexo.

Fotografia 73: Os três sintetizadores prontos e testados

Fonte: Própria (2018)
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Situação B43

Ajusto a frequência da onda portadora do sintetizador do anemômetro para 440 Hz, a

mais alta frequência possível, enquanto a intensidade da onda moduladora é ajustada para o

máximo. O volume dos três sintetizadores, assim como na situação A, também são ajustados

para que soem com a mesma intensidade.

Situação C44

Nesse momento me deixo mais livre para experimentar com as diversas combinações

possíveis  dentro  do  esquema  de  sonificação  composto  pelos  três  sintetizadores.  Altero  a

frequência da onda portadora, a intensidade da onda moduladora e os controles de volume de

todos os sintetizadoeres um a um, e também simultaneamente, conforme as sonoridades que

me interessam. Além disso, interfiro na intensidade da luminosidade que atinge os sensores

LDR com as mãos, bloqueando e permitindo a passagem da luz do sol. Também toco e sopro

o sensor de temperatura para alterar a síntese sonora. Em determinado momento, adiciono

efeitos e instrumentos virtuais de forma a explorar possiblidades de composição.

Acredito que a tocabilidade do esquema de sonificação impacta de forma diferente as

tres situações. Nas situações A e B, a alteração nos controles de frequência e intensidade do

sintetizador que se utiliza do anemômetro funciona como uma espécie de "recalibragem" da

programação entre uma situação e outra. Reconfiguro esses parâmetros entre as diferentes

situações, mas ao longo do registro da síntese sonora esses parâmetros permanecem fixos.

Posso utilizar esse método de recalibragem para adaptar a sonificação da intensidade do vento

conforme meu interesse e atenção no ambiente e na sonoridade. De qualquer forma, nas duas

situações ainda ouço os três sintetizadores soarem na mesma intensidade e apenas com as

forças meteorológicas agindo para alterar parâmetros da síntese em tempo real. Já na situação

C, onde altero todos os parâmetros manipuláveis no esquema de sonificação arbitrariamente,

aproximo mais o processo à ideia de musificação, nos termos utilizados por Jennifer Andrea

Parker. O meu interesse não está exclusivamente em ouvir e perceber o ambiente agindo sobre

os sintetizadores, mas também em compor música com essas forças meteorológicas.

43 Vídeo: “Situação B.mp4” na pasta 4.2 do arquivo “Sons e imagens.zip”, em anexo.
44 Vídeo: “Situação C.mp4” na pasta 4.2 do arquivo “Sons e imagens.zip”, em anexo.
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Apesar dos diferentes cenários apresentados aqui, todo o interesse em "conhecer" os

sintetizadores  passa  pela  atenção  que  a  sonificação  despertou  em  mim  em  relação  à

determinados aspectos do ambiente. A vontade de interagir e compor com o vento, o sol e a

temperatura passa pelo processo de reconhecimento das forças meteorológicas como forças

criativas em potencial no processo de composição musical.

6. AMIGOS E OUTRAS FORÇAS CRIADORAS

Enquanto prossigo as experimentações com os sintetizadores no quintal de casa, com

condições meteorológicas distintas e varidas propostas de interação, me atento à necessidade

para esse momento da pesquisa de estender a manipulação do processo de sonificação em

tempo real  à  outras  pessoas.  Considero importante  nesse momento  perceber  se  a  atenção

aguçada em relação aos fenômenos meteorológicos e, consequentemente, a carga afetiva que

atribuo aos dados produzidos também se manifesta em outras pessoas, enquanto manipulam e

Fotografia 74: Eu e os sintetizadores no quintal de casa, em Guaramiranga

Fonte: Própria (2018)
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ouvem os sintetizadores. O intuito de uma proposta de experimentação coletiva é perceber

como  se  dá  o  processo  de  composição  musical  compartilhada  de  forma  mais  livre,  me

aproximando  mais  do  que  Jennifer  Andrea  Parker  chamaria  de  musificação.  Para  isso,

compartilho minhas experimentações e meu interesse na composição musical junto ao vento,

à luminosidade e à temperatura ambiente com um grupo de amigos. Eu, Eric Barbosa45, Uirá

dos Reis46 e Ítalo Adler47, formamos um grupo de experimentações musicais intitulado, até o

momento da escrita desse texto, ADSR_48. O grupo surgiu a partir de encontros regulares no

espaço  Trincheira49,  idealizado  por  Eric  Barbosa  e  localizado  no  centro  de  Fortaleza  no

Edifício Dona Bela, edifício antigo que carrega o peso em suas paredes desgastadas de ter

sido  o  primeiro  prédio  residencial  de  Fortaleza.  Nesses  encontros,  nos  reuníamos  para

apresentar nossos projetos uns aos outros, e a quem mais tivesse interesse, buscando trocar

experiências  de  criação no campo da experimentação sonora.  Eu já  havia apresentado ao

grupo meu interesse por sonificação de dados em um momento anterior, mais ou menos na

época em que havia finalizado a "máquina sonificadora"50. Além desse compartilhamento de

pesquisas, nos encontramos para tocar juntos nesse espaço, geralmente à noite, em meio a

conversas variadas, cervejas e fatias de pizza. Enquanto Eric se ocupa na maior parte das

vezes em tocar sintetizadores e pedais de efeitos, Uirá se aproxima mais do uso de samples e

da  voz  manipulada  por  efeitos  diversos  e  Ítalo  da  experimentação  com técnicas  de  live

coding51 para síntese sonora, cada um desenvolvendo sua própria pesquisa, no entanto, atentos

à  experimentação  coletiva.  Nesse  projeto,  pude  testar  e  conceber  alguns  protótipos  de

sintetizadores  DIY,  tanto  analógicos  quanto  em Arduino,  inclusive  com o  uso  de  alguns

sensores. Além dos encontros na Trincheira, tivemos a oportunidade de nos apresentarmos em

alguns espaços de Fortaleza como no Salão da Ilusões, na sede do grupo de teatro Comedores

de  Abacaxi  S/A e  no  Theatro  José  de  Alencar.  Nessas  apresentações,  assim  como  nos

encontros na Trincheira, nos reunimos sentados em uma longa mesa retangular onde ficam

todos  os  equipamentos,  e  protótipos,  que  usamos  para  o  processo  de  composição

sonora/musical. 

45 http://ericbarbosa.bandcamp.com/  . Acesso em 25/03/2018.
46 http://osc-uro.bandcamp.com/  . Acesso em 25/03/2018.
47 http://italoadler.github.io/  . Acesso em 25/03/2018.
48 http://suburbanaco.bandcamp.com/album/adsr-001  . Acesso em 25/03/2018.
49 http://www.facebook.com/trincheiraresidencia/  . Acesso em 25/03/2018.
50 Capítulo 3
51 Live coding é uma técnica baseada na escrita de linhas de código que são compiladas enquanto são escritas, 

gerando sons ou imagens em tempo real.
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Fotografia 75: ADSR_ na Trincheira e em 
apresentação no Theatro José de Alencar, em 
Fortaleza

Fonte: Própria (2017 e 2018)
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Já com os sintetizadores montados nas caixas de MDF e testados em casa, acredito que

o  grupo  ADSR_  é  um  espaço  propício  para  iniciar  as  experimentações  de  composição

compartilhada com os elementos meteorológicos coletivamente, em grupo. Nesse momento,

como citado anteriormente, eu já havia me mudado para Guaramiranga, cidade serrana do

interior  do  estado.  Penso  que  essa  seria  uma  oportunidade  de  deslocar  o  grupo  para

experimentações em outros espaços fora de Fortaleza. Por ser uma cidade pequena, a menor

do estado do Ceará, e integrar a Área de Proteção Ambiental da Serra do Baturité, acredito ser

um lugar interessante para explorar as forças meteorológicas  e os ambientes "naturais".

Os eventos estão aqui descritos linearmente de forma a facilitar  a compreensão do

processo de pesquisa, sendo que na prática esses momentos são sobrepostos e simultâneo.

Enquanto as experimentações com o ADSR_ na Trincheira e a construção dos sintetizadores

prosseguia,  me aproximei  com a mudança para Guaramiranga do amigo da Universidade

Federal  do Ceará e artista,  Leonardo Câmara.  Leonardo, apesar de morador  de Fortaleza,

vivencia frequentemente o ambiente da serra no sítio da família, seja a trabalho, a pesquisa

acadêmica ou a lazer. Tive o prazer de experienciar sua obra de conclusão de curso, que se

configurou como um encontro/percurso instalativo pelo sítio, com um trajeto repleto de sons,

imagens  e  histórias  do  sítio  e  de  seu  relacionamento  com sua  avó,  que  deixou  horas  de

filmagem de seu olhar sobre o sítio antes de falecer. A aproximação que tive de Leonardo

através de sua obra e de seu diálogo com a natureza do sítio me impeliram à sugerir a ele um

momento de experimentação musical com o ADSR_ e os sintetizadores que construi próximo

a cachoeira e ao poço para banho localizado dentro da propriedade. Leonardo prontamente se

interessou pela proposta e carinhosamente acolheu a nós e a outros amigos que convidamos

ao longo dos preparativos.

A ideia de subir a serra com equipamentos de som vindos de Fortaleza, como caixas e

mesa além do instrumentos, para instalar tudo ao lado de uma cachoeira e um poço se revelou

uma tarefa não muito simples, demandando certa preparação e organização prévia. Após a

chegada dos equipamentos ao sítio, descemos tudo até a área da cachoeira onde, felizmente,

há uma mesa comprida similar a que costumamos utilizar nas apresentações do ADSR_ e um

ponto de energia elétrica, que é o espaço onde começamos a montar os equipamentos durante

o período da  tarde.  Desde a  escolha do local  até  esse momento da  montagem os  fatores

meteorológicos já se fazem inteiramente presentes. A ameaça de chuva é constante e a falta de

abrigo  para  os  equipamentos  nos  causa  certo  receio.  No  entanto,  prosseguimos  com  a
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montagem, atentos às condições climáticas e à possibilidade de termos que desmontar tudo à

qualquer  momento.  Nesse  momento,  além  dos  integrantes  do  ADSR_,  conto  com  a

participação  do  fotógrafo,  documentarista  e  músico  Tuan  Fernandes52,  que  também  nos

acompanha em todo o processo, desde a montagem até o final das experimentações musicais

com sua guitarra e pedais de efeito.

52 http://tuanrfernandes.tumblr.com/  . Acesso em 25/03/2018.

Fotografia 76: Momento inicial da montagem dos equipamentos com 
Eric e Tuan

Fonte: Própria (2018)
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Busco descrever aqui os momentos que mais chamaram minha atenção no que diz

respeito ao uso dos sintetizadores e à interação de todos os presentes com o processo de

sonificação. Sendo assim, minha descrição não buscar relatar na íntegra os acontecimentos

desse encontro, apenas destacar o que acredito ser importante para chegar a alguns pontos

conclusivos  em relação  à  experimentação  com os  esquemas  de  sonificação  propostos.  A

Fotografia 77: Teste de equipamentos

Fonte: Própria (2018)
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princípio, já com os equipamentos montados, começamos a tocar: ADSR_ e Tuan Fernandes.

Não  me  preocupo  em deixar  com  que  os  sintetizadores  soem  individualmente,  como  se

quisesse mostrar a relação direta da variação da intensidade das forças meteorológicas aos

presentes.  Minha  atenção  se  torna,  nesse  momento,  para  a  possibilidade  de  utilizar  os

sintetizadores como instrumentos musicais para compor com outros músicos, em uma espécie

de  jam session onde, além de nós, eu pudesse sentir as forças meteorológicas como forças

criativas  parceiras  nesse  processo.  Tocamos  na  mesma  perspectiva  que  se  estivéssemos

tocando na Trincheira,  em um processo de improvisação e composição livre.  No entanto,

existem dois pontos cruciais para que essa experimentação musical se diferencie daquelas que

vivenciamos anteriormente:

• A sonificação de dados meterológicos funciona não só como estímulo para que eu

toque  os  sintetizadores,  mas  como  verdadeira  força  criadora  no  processo  de

composição. Ao, por exemplo, deixar os sintetizadores funcionando e produzindo som

enquanto  toco  outro  instrumento  (o  Arturia  Microbrute,  por  exemplo,  ou  algum

instrumento VST53 em funcionamento no DAW através de uma controladora MIDI), é

como  se  outro  músico  operasse  esses  sintetizadores,  criando  padrões  musicais

diversos.

• O fato  de  estarmos tão  próximo à  uma cachoeira,  em um sítio  afastado dos  sons

contínuos da cidade, parece intensificar a sensação de imersão no ambiente. O som da

água  corrente  e  dos  inúmeros  e  variados  insetos,  sapos  e  outros  animais  que  se

aproximam com o cair  da  noite  muitas  vezes  se  sobrepõe  à  camada  de  som que

produzimos.  Esses  sons,  ao  mesmo  tempo  em  que  "invadem"  a  experimentação

musical,  também  produzem  padrões  e  estímulos  constantes  para  o  processo  de

composição,  ditando  em  muitos  momentos  como  desenvolvemos  momentos  de

"silêncio" para nos atentarmos à esses sons. 

53 Virtual Studio Technology: Interface desenvolvida pela Steinberg em 1996 para emulação de instrumentos e
efeitos através de software.
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Fotografia 78: Momento inicial da experimentação

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 79: ADSR_ e Tuan Fernandes

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 80: Manipulação dos sintetizadores na mesa

Fonte: Própria (2018)
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Fotografia 82: Experimentação com Fran

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 83: Experimentação dos sintetizadores com Fran

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 81: O sanfoneiro local Fran, conhecido de 
Leonardo, se aproxima por um momento

Fonte: Própria (2018)
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Além de tocar os sintetizadores junto às forças meteorológicas em uma performance

com outros músicos,  eu também tinha como objetivo apresentar os sintetizadores à outras

pessoas  para  que  elas  pudessem tocar  e  se  relacionar  com o  vento,  a  luminosidade  e  a

temperatura,  independentemente  de  sua  relação  com  a  música.  Após  acompanhar  Fran,

sanfoneiro local conhecido de Leonardo, com os sintetizadores por um momento, sugeri a

amigos e amigas que estavam presentes que manipulassem os sintetizadores livremente. Já

havia conversado com alguns sobre o funcionamento do esquema de sonificação, enquanto

outros puderam deduzir a relação dos sintetizadores com os elementos meteorológicos através

da observação e da leitura dos trechos de texto propostos por Juliana Siebra. Mais uma vez, a

inteligibilidade do esquema de sonificação se mostrou ponto chave para a aproximação de

quem manipulava os sintetizadores das forças meteorológicas. Em conversa com amigos e

amigas durante e depois da performance, a maior parte me revelou uma sensação de atenção

aguçada em relação às variações de intensidade do vento, da luminosidade e da temperatura,

ocasionando muitas  vezes  na  observação de  uma maior  carga  afetiva  presente  nos  dados

meteorológicos. A possibilidade de brincar com os elementos naturais, imersos nesse encontro

de amigos e contato intensificado com a natureza, se revelou também como uma eficiente

maneira de aproximar o público em geral das práticas musicais. Mesmo sem histórico de

prática de instrumentos ou composição musical, alguns amigos se mostraram extremamente

interessados nas possibilidades vislumbradas ao criar som com as forças meteorológicas e

afirmaram que  esses  sintetizadores  certamente  o  estimulariam a  desenvolver  uma prática

constante tanto em relação à musica quanto à observação da natureza. 

Fotografia 84: Eric manipulando os sintetizadores

Fonte: Própria (2018)
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Em conversas  posteriores  com os  presentes  nesse  encontro,  percebi  o  entusiasmo,

tanto de músicos como de pessoas sem histórico de prática musical, em torno da possibilidade

de  compartilhar  o  processo  de  composição  musical  com  elementos  da  natureza.  Alguns

atribuem os  padrões  e  estímulos  sonoros  criados  através  de  dados  meteorológicos  como

"música escondida no elementos da natureza", enquanto outros reconhecem no esquema de

sonificação, e nas possíveis variações da programação, um criativo parceiro de composição.

Independentemente dos  olhares  e  das  interpretações  resultantes  dessa experiência,  quando

Fotografia 85: Tuan e Leonardo experimentando

Fonte: Própria (2018)

Fotografia 86: Tuan manipulando os sintetizadores

Fonte: Própria (2018)
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perguntados,  todos gostariam de ver e  ouvir  o  esquema de sonificação soando em outros

lugares, como uma forma de se relacionar musicalmente com outros ambientes, revelando

assim o potencial da sonificação de dados meteorológicos como uma ferramenta capaz de

despertar o interesse não só na prática musical mas também nas questões ambientais. Outra

observação, presente em alguns depoimentos, foi a de que gostariam de experimentar também

esquemas de sonificação diferentes nesse mesmo lugar, como forma de revelar outros padrões

e estímulos sonoros possíveis.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredito  que,  através  da  série  de  esquemas  de  sonificação  propostos  durante  a

pesquisa, pude desenvolver uma investigação experimental a respeito da sonificação de dados

meteorológicos como força criadora no processo de composição musical compartilhada. Aos

poucos, conduzi e fui conduzido pelo ambiente e pelas máquinas, linhas de programação e

experiências sonoras à pontos cruciais para o entendimento dos experimentos que eu vinha

elaborando. Para concluir o registro e a reflexão escrita em torno desse momento, pelo menos

do que desenvolvi até então, gostaria de aproveitar esse espaço para pontuar as ideias que hoje

considero centrais nesse processo investigativo:

Em um primeiro momento, ao pesquisar obras de sonificação de dados meteorológicos

e me deparar com depoimentos como o de John Luther Adams à respeito de The Place Where

You Go To Listen, me atentei ao debate recorrente na área sobre certa fidelidade aos dados

sonificados.  Na ocasião,  comparei  obras e processos de sonificação que davam diferentes

graus de importância ao fato de que os dados deveriam ser sonificados fielmente, ou seja, sem

serem "massageados" posteriormente para soarem melhor. No entanto, percebi que "permitir

que o vento seja vento" não significa necessariamente capturar certa essência do vento através

de dados supostamente precisos e utilizá-la para extrair "o som do vento". Nessas obras, a

base do processo criativo é a concepção de um  esquema de sonificação.  Nesse esquema,

define-se quais elementos serão sonificados, como os dados a partir desses elementos serão

produzidos, como esses dados serão utilizados para controlar a síntese sonora, que parâmetros

da síntese sonora serão variados e quais serão fixos, como se dará a interação entre usuário e

processo  de  sonificação,  dentre  outros  fatores.  Todas  essas  escolhas,  necessárias  para  a
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elaboração do esquema de sonificação, se pautam na análise do ambiente através de questões

extremamente subjetivas e todo o processo se dá com o intuito de associar um elemento à

determinada  variação  de  sonoridade,  criando  assim certa  sincronia  entre  síntese  sonora  e

variações nas força meteorológicas. Sendo essa sincronia a base do processo de sonificação de

dados, destaco a importância de se manter "fiel" à essa concepção inicial, a essas escolhas que

chamamos de esquema de sonificação. Assim, a "fidelidade ao esquema de sonificação", ou

seja,  priorizar  a  sincronia  entre  elementos  sonificados,  sonoridade  produzida  e  possíveis

interações do usuário ou ouvinte é o que caracteriza um processo de sonificação capaz de

"conectar" esse usuário ou ouvinte ao ambiente. Sem fidelidade ao esquema de sonificação,

ou  seja,  sem  uma  associação  fixa  e  perceptível  entre  os  dados  produzidos  e  os  sons

sintetizados,  o  som  emitido  poderia  muito  bem  estar  sendo  produzido  por  algoritmos

aleatórios em vez de ser afetado pelas variações nas condições ambientais.

Perceber "o que faz o quê" no esquema de sonificação é importante para que essa

sincronia  entre  usuário  e  ouvinte  seja  constante.  Quando  eu  proponho  um  esquema  de

sonificação percebo com facilidade a relação entre o elemento sonificado e a síntese sonora,

sabendo quais parâmetros são influenciados em que intensidade. Isso acontece, porque tenho

conhecimento  prévio  do  processo  de  produção  e  interpretação de  dados.  Para  que  outras

pessoas tenham essa mesma percepção e, consequentemente, sentimento de sincronia com os

elementos sonificados, é importante que esse processo seja compreensível por quem manipula

e/ou ouve os sintetizadores. A inteligibilidade do esquema de sonificação se faz necessária

para que o ouvinte associe, por exemplo, a maior intensidade do vento a uma frequência mais

grave. Essa compreensão permite a quem ouve estar mais atento às variações do vento no

ambiente e à paisagem como um todo. Se o esquema de sonificação possui alguma forma de

interação humana, além dos parâmetros que são alterados pelas forças meteorológicas, através

de  potenciômetros,  alavancas  ou  outras  interfaces,  também  é  importante  pensar  a

tocabilidade  desses parâmetros na concepção do esquema de sonificação. Isso implica em

pensar a relação, por exemplo, entre o que é tocado pelo vento e o que é tocado pelas mãos de

forma a permitir que o usuário ou manipulador da sonificação tenha sua atenção aguçada em

relação às variações da intensidade do vento.

A atenção  aguçada  em  relação  aos  elementos  sonificados  através  do  esquema  de

sonificação  acaba  por  atribuir  diferentes  graus  de  carga  afetiva aos  dados  produzidos.

Percebo que, quanto mais atento fico em relação ao vento, à luminosidade e à temperatura,
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mais fico propenso a me relacionar afetivamente com esses elementos. Se eu, por exemplo,

ouvir  as  variações  de  temperatura  durante  o  dia  através  do  esquema  de  sonificação,

percebendo as nuances na síntese sonora ao longo do tempo, me sinto "mais próximo" aos

dados produzidos se comparo essa experiência a de ler uma  tabela com os valores de variação

de temperatura a cada 10 segundos anotadas em uma folha de papel. Essa carga afetiva se

mostrou  também  como  uma  potência  criativa  no  processo  de  composição  musical

compartilhada  com os  elementos  meteorológicos,  onde posso  aproximar  a  experiência  de

compor com esses elementos à de sentir as nuances na improvisação de outro músico.

Gostaria também de destacar a possibilidade de se pensar o uso da sonificação de

elementos  "da  natureza"  para  aproximar  os  ouvintes  de  diferentes  questões  ambientais.

Apesar de não ser o foco dessa pesquisa, acho importante destacar essa característica nos

esquemas  de  sonificação  que  pesquisei.  Alguns  artistas  se  utilizaram  de  processos  de

sonificação para, por exemplo chamar a atenção para o aquecimento global e o derretimento

das grandes geleiras. Acredito que ao estabelecer uma relação afetiva mais intensa, em um

processo  de  composição  musical,  com  dados  relacionados  à  questões  tão  urgentes,  seja

possível enriquecer a discussão em torno dessa e de outras questões similares.

Considero esses pontos como princípios norteadores que desenvolvi para lidar com a

sonificação  de  elementos  meteorológicos  em um processo  de  composição  sonora/musical

compartilhada, no intuito de desenvolver um trabalho investigativo. No entanto o que relato

aqui  é  um  processo  que  em  sua  própria  concepção  é  inacabado,  que  mesmo  após  o

encerramento  desse  texto  continua  em  desenvolvimento,  sem  avistar  no  horizonte  uma

conclusão definitiva. Daqui em diante, parto desses pontos para explorar outros espaços com

os três sintetizadores que produzi até então e, através de novas experiências, propor outros

esquemas de sonificação e sintetizadores de elementos meteorológicos. O intuito não é o de

chegar a instrumentos musicais definitivos de interação com as forças da natureza, mas tratar

essas máquinas e sintetizadores sempre como protótipos, prontos a serem modificados por

outras  observações  que  apareçam durante  o  o  processo  investigativo,  em um  estágio  de

aprimoramento sem fim. Para isso, conto com o uso desses sintetizadores por outras pessoas

com  quem  tive  e  terei  a  oportunidade  de  tocar,  e  com  o  feedback  dos  elementos

meteorológicos sempre presentes como forças criativas no processo de composição sonora e

musical.
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