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 Rodolfo Coelho de Souza 1 abriu os trabalhos focando a análise semiótica da música 
eletroacústica, no que tange a aspectos teóricos e estudo de caso. Reproduzimos abaixo o 
texto que guiou a apresentação verbal do compositor. 
 
 Os estudos semióticos recentes reconhecem dois níveis de relações entre signos na 
comunicação musical. Agawu (2009 e 1991) 2 e Martinez (1997) 3 definem esses processos 
como semiose intrínseca e semiose extrínseca, diferenciando-os em função das relações que 
estabelecem entre signos internos ao próprio discurso musical, no primeiro caso, e entre 
signos do discurso musical e outros que lhe são externos, no segundo caso. Assim, por 
exemplo, a relação de semelhança entre um tema e uma variação do tema seria um processo 
de semiose intrínseca, e a semelhança entre um rufar de tímpanos e um som de trovão seria 
um processo de semiose extrínseca. 
 

A música eletroacústica debateu durante muitos anos a necessidade de restringir, ou 
não, os processos semióticos dos objetos musicais que utilizava ao seu nível intrínseco. Esta 
proposição, defendida inicialmente por Pierre Schaeffer, foi chamada de escuta reduzida. 
Embora extremamente influente, esta proposição teve opositores. Uma das principais 
correntes que se propunha a introduzir no universo eletroacústico relações de semiose externa 
foi a que trabalhava com paisagens sonoras, que obviamente só podiam articular seu sentido a 
partir das relações que o ouvinte estabelecia com a percepção de eventos externos à música. 
                                                           
1 O texto aqui apresentado reproduz o original apresentado por Rodolfo Coelho de Souza aos organizadores do I 
Encontro Internacional de Análise Musical UNESP-USP-UNICAMP. 
2 AGAWU, Kofi. Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classic Music. Princeton: Princeton 
University Press, 1991. 
    AGAWU, Kofi. Music as Discourse. Oxford: Oxford University Press, 2009. 
3 MARTINEZ, José Luiz. Semiosis in Hindustani Music. Helsinki: Acta Semiotica Fennica V, 1997. 



 
A análise da semiose intrínseca na música eletroacústica historicamente esbarrou em 

diversas dificuldades técnicas. A mais elementar delas é a ausência de partituras que façam 
uma conversão simbólica dos eventos sonoros sobre a qual seria possível desenvolver um 
discurso analítico meta-linguístico. Recentemente surgiram diversas tentativas de superação 
desse problema, que tem merecido especial atenção no periódico inglês Organised Sound, 
dirigido por Leigh Landy. Um livro pioneiro no assunto, Analytical Methods of 

Electroacoustic Music, editado por Mary Simoni (que só veio ao prelo em 2006). 4 É 
interessante comparar a análise apresentada por Michael Clarke nesse volume da peça 
Mortuos Plango, Vivos Voco de Jonathan Harvey, com a incipiente auto-análise que o 
compositor apresentou dessa mesma peça no capítulo intitulado The Mirror of Ambiguity no 
livro The Language of Electroacoustic Music, editado por Simon Emmerson em 1986, 5 para 
comprovarmos o avanço substancial que se conseguiu recentemente nos métodos analíticos da 
música eletroacústica. 

 
Um dos modelos analíticos que ainda não foi utilizado na análise da música 

eletroacústica é a chamada análise de tópicos, que autores como Ratner, Agawu, Monelle e 
Hatten aplicaram inicialmente à música do período clássico e, alguns deles, em seguida, 
estenderam ao período romântico. Vislumbra-se agora a possibilidade de continuar esse tipo 
de abordagem para certas obras do período modernista, e especialmente para peças do pós-
modernismo, onde o aparente ecletismo poderia ser entendido como uma articulação do ponto 
de vista de tópicos. Esse tipo de análise volta-se à articulação, dentro de uma só obra, de 
fragmentos marcados por diferenças estilísticas, o que implica em reconhecer um nível de 
articulação simbólica dentro do nível intrínseco da composição, mas que, entretanto, está 
vinculado ao extrínseco através de uma codificação intertextual. Não se trata, portanto, de 
relações icônicas, como no caso da paisagem sonora, mas de relações no nível simbólico. 

 
Para que esse tipo de análise seja eficiente no caso da música eletroacústica, é 

necessário superar o nível estático da análise tópica.  Esse nível estático, ou seja, meramente 
taxonômico, fundamenta muitas das teorias analíticas que utilizamos. Por exemplo, a 
tricotomia de Charles S. Peirce de Ícone-Índice-Símbolo é uma delas, assim como a 
tricotomia de Ferneyhough de Figura-Textura-Gesto e a dualidade Textura-Gesto de Denis 
Smalley. Novos modelos que introduzem aspectos dinâmicos da linguagem, isto é, que levam 
em conta transformações de tropos, metonímicos e metafóricos, como na análise 
hermenêutica de Hatten, que leva em conta as questões dos gêneros expressivos e da 
narratividade, realizam a promessa freudiana de desvendar o sentido a partir do 
reconhecimento da dinâmica das interações de deslocamento e condensação de signos. 

 
Ora, mas para que serviria a análise de uma música eletroacústica? Nicolas Cook (num 

instigante artigo intitulado Uncanny Moments, 6 que, entretanto, não aborda o universo da 
eletroacústica), propõe uma resposta que pode ser igualmente aplicada a esse universo. Diz 
ele que o propósito da análise é resolver o problema das descontinuidades aparentes no 
discurso musical, isto é, provar a existência de continuidade e organicidade onde parece haver 
descontinuidade. Isto seria um objetivo analítico plausível na música que utiliza meios 

                                                           
4 SIMONI, Mary. Analytical Methods of Electroacoustic Music. New York: Routledge, 2006. 
5 EMMERSON, Simon. The Language of Electroacoustic Music. New York: Harwood, 1986. 
6 COOK, Nicholas. Uncanny Moments: Juxtaposition and Collage Principle in Music. In: ALMÉN, Byron & 
PEARSALL, Edward (Ed.). Approaches to Musical Meaning. Bloomington: Indiana University Press, 2006. 



eletrônicos na medida em que é idiomático a ela o trabalho de justaposição de fragmentos ou 
de seções que à primeira audição podem sugerir descontinuidades arbitrárias. 

 
Isto está também relacionado à alternância de processos sintáticos, hipotáticos e 

paratáticos na linguagem eletroacústica. Os primeiros implicam em continuidade e 
movimento, os segundos introduzem níveis de contraste, e os terceiros operam apenas por 
justaposição, de certa forma imobilizando a sintaxe do discurso. Dois artigos fundamentais 
para entendermos a diferenças entre esses processos são os de Kendall (2006) 7 e Smalley 
(1986). 8 

 
Durante a sessão da mesa redonda foi apresentado em seguida uma breve análise da 

peça O que acontece embaixo da cama enquanto Janis está dormindo? (1997) de Rodolfo 
Coelho de Souza. Reconheceu-se nela a utilização de diversos tópicos que tem suas raízes em 
diferentes momentos históricos. O uso de fragmentos de uma balada de rock na voz de Janis 
Joplin remete não só ao universo estilístico do rock e do blues, mas também ao tópico clássico 
do recitativo e da improvisação cadencial, assim como a ênfase expressionista de caráter 
patético que impregna a voz daquela cantora. Novos materiais transformados ou sampleados 
introduzem outros tópicos, como o Sturm und Drang, o Scherzo e a grotesquerie, o fantástico, 
o bizarro e o monstruoso, todos eles referenciados ao clima surrealista que é produzido pela 
fragmentação e colagem que constitui a técnica elementar dessa peça. Outros tópicos clássicos 
também aparecem referenciados, como o do Nobre Cavaleiro, um tópico do romantismo que é 
relido eletroacusticamente pela imitação de tropel de cavalos; o chamado de trompa, que se 
relaciona ao apito de um trem; o tópico do toque de sinos, também relacionado ao trem que 
aparece em certo momento da peça; o tópico da marcha fúnebre e do sentimento elegíaco, que 
é predominante em diversas frases e assim por diante. 

 
Mais relevante ainda é perceber a transformação de amostras sonoras que se 

apresentam como uma longa frase. Essa frase concatena um laço de ruídos a um material 
granular que sugere vento, a batidas metálicas, ao som de um trem, ao som de um apito e 
finalmente a uma voz que resolve na cadência de um acorde de guitarra. Essa longa série de 
eventos sonoros aparentemente desconexos organiza seu sentido através de dois tipos 
dinâmicos de relações, um metafórico, porque baseado em uma interpretação icônica por 
similaridade de signos internos ao discurso, como no caso das relações entre o vento, o tropel 
de cavalos e o ritmo do trem, ou no caso entre o apito de trem e a voz, e um segundo tipo, 
metonímico, que abrange interpretações indexiais, como no caso da relação entre o ritmo do 
trem e o apito, que é uma construção aprendida no universo externo ao discurso. Desse modo 
percebemos que a dinâmica do discurso eletroacústico pode trabalhar com uma articulação 
simultânea e complexa dos signos internos e externos ao discurso para promover um sentido 
que forneça legibilidade e coerência a um processo construtivo baseado na justaposição de 
fragmentos aparentemente desconexos. 
 
 Neste contexto, a compositora Denise Garcia 

9
 apresentou uma análise crítica de dois  

artigos que, dentro do escopo bibliográfico sobre música eletroacústica, tratam desse gênero 
musical, focando a relação entre  som e significação: o ensaio The Relation of Language to 

                                                           
7 KENDALL, Gary  S. Juxtaposition and Non-motion: Varèse Bridges Early Modernism to Electroacoustic 
Music. Organised Sound 11(2). Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 159–171. 
8 SMALLEY, Denis. Spectro-morphology and Structuring Processes. In: EMMERSON, Simon (Ed.). The 

Language of Electroacoustic Music. New York: Harwood Academic, 1986, pp. 61–93. 
9 O texto aqui apresentado reproduz o original apresentado por Denise Garcia aos organizadores do I Encontro 

Internacional de Análise Musical UNESP-USP-UNICAMP. 



Materials, de Simon Emmerson 10 e o artigo The Listening Imagination: Listening in the 

Electroacoustical Era, de Denis Smalley. 11 
 
 As propostas  teóricas de cada autor foram expostas, para que, em seguida, fossem 
apontados os problemas  conceituais que cada uma traz, ao colocar em suas 
tabelas classificatórias definições ambíguas ou pertencentes a categorias  diferentes. Nesse 
contexto, Denise Garcia mencionou seu próprio estudo  sobre modelos perceptivos na música 
eletroacústica, no entanto, sem apresentá-lo. 
 
 Concluindo os trabalhos, o compositor José Augusto Mannis reportou-se a aspectos 
da poética da composição eletroacústica, voltados à produção e à recepção sonora. 
 
 

 

                                                           
10 EMMERSON, Simon. The Relation of Language to Materials. In: EMEMRSON, Simon (Ed.). The Language 

of Electroacoustic Music. New York: Harwood Academic, 1986, pp. 17-39. 
11 SMALLEY, Denis. The Listening Imagination: Listening in the Electroacoustical Era. Contemporary Music 

Review: Live Electronics. Vol. 13, No. 2. London: Harwood Academic Publishers, 1995, pp. 77-107.  


