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Abstract 
This paper investigates the music performer’s situation in interactive musical processes. Starting from a 
performance model restricted to traditional norms of concert music, it follows the performer’s way until 
his/her inclusion into interactive musical environments, facing instabilities promoted by the new music. The 
goal is to recognize to what extent the new environments of creation and transmission of music impact the 
the role of the performer, as well as to restate the importance of adapting to the new musical situations.  
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1. O estatuto tradicional da performance enquanto interpretação musical, suas 

constantes e seus meios estáveis 

A expressão ‘performance musical’ contempla uma multiplicidade de manifestações 

musicais correlata à multiplicidade que se manifesta nas diversas esferas do mundo 

contemporâneo. Sua abrangência foi progressivamente dilatada – durante o século passado – 

por adventos tais como as investigações musicólogicas que se voltaram para as mais diversas 

culturas musicais do mundo, as interações entre música e desenvolvimentos tecnológicos que 

promoveram novas formas de produção e articulação sonoras, as artes multimidiáticas e os 

movimentos experimentais. 

Entretanto, não é raro encontrarmos – até mesmo no âmbito dos estudos de 

performance –  a expressão performance musical restrita às práticas interpretativas , as quais 

se fundamentam no modelo de realização musical a partir de um texto musical pré-estabelecido 

e acatam como pressupostos  imprescindíveis composição (obra), notação musical (partitura),   

instrumento e intérprete. Este modelo tradicional de performance determina aquilo que Oliver 

Bown, Alice Eldridge e John McCormack (2009, 188) entendem por paradigma acústico, 

fundamentado no triunvirato clássico composição-performer-instrumento.  



Em que pese sua inquestionável relevância artística enquanto atualização do vasto e valioso 

repertório produzido no transcorrer da história da música de concerto ocidental, as práticas 

interpretativas tendem a incorporar aspectos conservadores que retraem as forças de 

renovação manifestas mais livremente em outras esferas musicais2. Elas tendem a se apegar a 

um modelo tradicional de performance muito bem delineado por Stan Godlovitch em Musical 

performance: a philosophical study. Neste livro, o autor reconhece um modelo tradicional de 

performance para, posteriormente, apresentar desafios a ele, destacando como  aspectos 

determinantes deste modelo: 

1. convenções estabelecidas pelas comunidades tradicionais de performance, que 

estabelecem modelos de restrições suficientemente estáveis em uma época para condicionar o 

que seriam interpretações aceitáveis das obras; 

2. habilidade física e proficiência instrumental como elementos provedores de credibilidade 

à performance e, portanto, como critério de ranqueamento entre músicos; 

3. deliberada resistência a radicais inovações e renovações de recursos e meios  

(instrumentos) e de seus cultuados desafios a serem vencidos, vinculada ao que o autor chama 

de “rituais da vitória”3 (Godlovitch 1998, 30-71). 

Podemos acrescentar ainda dois aspectos definidores deste modelo tradicional. O primeiro 

deles é o vínculo hegemônico ao conceito de obra musical, o qual, segundo Lydia Goehr, 

emergiu com força imperativa na Europa dos fins do século XVIII e passou a reger todas as 

suas atividades musicais, quando “os músicos começaram a pensar a música como algo que 

envolve criação, performance e recepção não apenas da música per se, mas de obras” (Goehr 

1992, xi). 

O segundo aspecto trata das forças conservadoras que afetam ouvinte e recepção 

musical, a começar pelo próprio contexto situacional e espacial da performance na música de 

concerto tradicional – a sala de concerto –, que  privilegia quase que hegemonicamente o 

formato de palco italiano, segregando espacialmente músico e ouvinte e desprezando o 

potencial oferecido pelas questões espaciais à expressividade e ao dinamismo musicais. 

Isso se coaduna à postura por vezes passiva do próprio ouvinte, que opta por uma 

situação supostamente segura em sua manifesta preferência por repertório e código musical 

familiares. Este aspecto induziu Goehr a afirmar, não sem uma dose de ironia, que “o 

reconhecimento de melodias - ah, sim, aquela! - nos encoraja a acreditar que o mundo está em 

ordem” (Goehr 1992, lii). Trata-se de uma passividade de escuta que avança também sobre os 

                                                             
2 Salienta-se esse apego a aspectos tradicionalistas como uma tendência , e não um fato absoluto, das 
práticas interpretativas. Forças renovadoras também se manifestam, das quais são grandes 
representantes Glenn Gould e os irmãos Kontarsky, para citar apenas alguns, que ofereceram frescor às 
práticas interpretativas sem necessariamente renunciarem a elas. 
3 Pertinente lembrarmo-nos aqui da comparação efetuada por Glenn Gould entre o concerto musical e a 
ferocidade das touradas (Nattiez 2005, 104). 



próprios meios – os instrumentos musicais – e tende a resistir a novos sons e a novas formas 

de produção sonora.  

Os instrumentos tradicionais também sugerem uma situação de estabilidade, não apenas 

por representarem a elevada sofisticação atingida pela tecnologia mecânica de produção 

sonora, mas por corporificarem valores fundamentais (quais sons são aceitáveis, quais 

parâmetros sonoros são prioritários, etc.) relativos aos códigos e às práticas musicais aos quais 

foram originalmente desenvolvidos e permanecem, em grande medida, vinculados. Isso não 

deixa de revelar certa coerência, mas esta nos desencoraja a esperar por significativas 

renovações nos projetos destes instrumentos, delegando aos compositores e a seus 

instrumentistas a fascinante tarefa de atualizá-los por meio de abordagens renovadoras. 

 

2. A música nova e a desestabilização de instrumento e instrumentista 

Em 1939, durante palestra na University of Southern California, Edgard Varèse não 

poderia ter sido mais direto na detecção do desacordo entre a crescente demanda por novas 

possibilidades sonoras e a constância que se impregnou no instrumental tradicional: “Nós 

compositores somos obrigados a usar, na realização de nossas obras, instrumentos que não 

têm mudado há dois séculos” (apud Godlovitch 1998, 101-102). 

De fato, quando os desenvolvimentos musicais da música nova implodiram aspectos que 

articulavam as escrituras tradicionais a seu respectivo instrumental, os instrumentos já estavam 

historicamente cristalizados, e a expectativa por novos materiais sonoros seria atendida muito 

mais pela emergência de uma tecnologia musical absolutamente nova – a eletrônica – do que 

pela renovação da já existente.  

Portanto, se por um lado muitas das novas frentes composicionais se articularam a 

novas tecnologias, por outro as escrituras e práticas instrumentais não contaram com profundas 

reformulações em seu instrumental, e suas renovações partiriam de novas formas de 

abordagem das possibilidades físicas e musicais destes mesmos instrumentos. Foi necessária a 

insatisfação diante do estado estacionário na evolução dos instrumentos para que estes fossem 

revistos como universos ainda pouco explorados. A renovação nas escrituras e práticas 

instrumentais se efetuaria, portanto, por meio de um olhar revitalizado para suas próprias 

entranhas, em uma nova exploração das potencialidades intrínsecas a seus instrumentos, até 

então ignoradas. 

Essas potencialidades revelaram-se tanto físicas como musicais (as quais são 

correlatas): as primeiras foram exploradas por meio de técnicas estendidas e preparação de 

instrumentos, as segundas por meio de uma profunda desconstrução dos hábitos idiomáticos e 

gestuais impregnados nestes mesmos instrumentos. São potencialidades que se ofereceram 

não apenas a compositores, mas também a instrumentistas, na medida em que estes assumiam 



uma articulação ainda mais direta e, podemos dizer, concreta com seu instrumento por meio de 

práticas improvisatórias e experimentais. 

Disse Luciano Berio que os instrumentos musicais produzem sons que são tudo menos 

neutros. Seriam estes instrumentos “depositórios concretos de uma continuidade histórica e, 

como todas as ferramentas e edifícios, possuem uma memória” (Berio 2006, 25). Pois as novas 

abordagens auxiliam justamente a anular o reconhecimento tão imediato, habitual e até mesmo 

simbólico dos instrumentos enquanto fontes sonoras históricas e, com isso, promovem uma 

aproximação com a situação acusmática ao favorecerem uma escuta ainda mais voltada para a 

materialidade sonora. Não por acaso Helmut Lachenmann, representante da musique concrète 

instrumentale, declarou ser o ato de compor análogo à “construção de um instrumento”, em 

verdade uma (des)construção: desconstrução do “belo som” convencional e definição de um 

ideal do belo fundado na “rejeição do hábito” (Guigue 2007, 94). Trata-se também de uma 

desconstrução gestual, já que desconstruir um gesto é “eliminar os gatilhos que disparam o 

estereótipo e a sufocante presença histórica” (Zampronha 2005, 8). 

Acerca do instrumentista, várias poéticas que emergiram na segunda metade do século 

XX o auxiliariam a resgatar um vigor que havia sido depreciado por um ideal objetivista que via 

no instrumentista um mero modulador do meio visual (a partitura) ao sonoro. Dentre estas, as 

poéticas da obra aberta e da indeterminação reconheceriam não apenas os limites da partitura 

enquanto ferramenta reguladora das ações do instrumentista, mas, sobretudo, anistiariam e 

explorariam os dinamismos e as instabilidades de performance. As novas práticas 

improvisatórias aboliriam o texto musical e, com isso, desvencilhariam o instrumentista das suas 

restrições às atribuições interpretativas, bem como os movimentos experimentais varreriam os 

vestígios do paradigma tradicional da performance musical. Não teria como, após esses 

movimentos, o metier supostamente consolidado do instrumentista passar ileso. Sobretudo 

porque o conjunto múltiplo de tais movimentos imporia à condição e à atividade do 

instrumentista contemporâneo um curioso paradoxo: se por um lado ele passaria a ser 

confrontado com exigências e desafios técnico-musicais sobre-humanos, por outro passaria a 

conviver com a rejeição e o desprezo por suas habilidades. 

Reconhece-se, portanto, como um dos efeitos das novas músicas a desestabilização de 

instrumentos e instrumentistas que pavimentaria o caminho de inserção destes em ambientes 

deliberadamente instáveis: os ambientes interativos. 

 

O instrumentista em processos musicais interativos 

Segundo Drumond (2009, 124), o termo interativo é amplamente usado no campo das 

novas artes midiáticas, mas sem uma aplicação precisa. Em se tratando de sistemas interativos 

de geração sonora, o autor reconhece considerável divergência na maneira com que são 



classificados e modelados, mas afirma que tais sistemas são tipicamente alocados no contexto 

de Instrumentos Musicais Digitais (softwares) e suas interfaces. Podemos, portanto, entender 

processos musicais interativos como ambientes criativos e dinâmicos vinculados a meios 

digitais manipuláveis em tempo real de performance, mas, sobretudo, como um ambiente 

comportamental no qual seus agentes estão amplamente disponíveis ao imprevisto e ao instável 

e no qual o espírito de improvisação, de colaboração e de experimentalismo se manifesta com 

evidência. 

Acerca das possíveis interações entre meios instrumentais acústicos e meios eletrônicos 

digitais, podemos reconhecer dois modelos, dos quais apenas o segundo é amplamente 

relacionado à noção mais corrente de música interativa: (1) o modelo da música eletroacústica 

mista com sons eletrônicos fixados em suporte, que tende a preservar as noções de compositor, 

composição e intérprete; (2) o modelo da música mista aliada aos chamados live electronics, 

mais aberta a práticas improvisatórias e experimentais. 

É uma distinção que flerta com o risco de se endereçar os méritos de uma efetiva 

interação entre sons instrumentais e eletrônicos exclusivamente ao segundo modelo, como 

alerta Flo Menezes:  

 
É comum defrontarmos com uma visão preconceituosa por parte de certos compositores 
que admitem os recursos eletroacústicos apenas se estes interagirem em tempo real 
com a execução instrumental e com a mesma flexibilidade temporal da qual dispõe o 
intérprete humano. Ainda que tais possibilidades sejam instigadoras e que uma interação 
que dê conta da articulação viva do tempo musical seja altamente desejável e cativante, 

não há, entretanto, razão plausível, a rigor, para que se neguem as possibilidades da 
interação que têm no uso de sons eletroacústicos fixados sobre suporte seu recurso 
principal (Menezes 2006, 379). 

 

  De fato, a interação entre sons instrumentais e eletrônicos pode ser efetiva em ambos os 

modelos, mas – a depender de em qual deles se manifesta – apresenta algumas 

particularidades que nos induzem a classificá-la, em cada caso, como interação diacrônica ou 

sincrônica4.  

 

Interação diacrônica – instrumentos acústicos e sons eletrônicos em suporte 

É característica das obras eletroacústicas mistas com sons eletrônicos fixados em 

suporte. Seu diacronismo se revela por tratar-se de uma interação efetiva por meio de uma 

sucessão de três estágios: o processo composicional, na qual tanto os sons eletroacústicos 

como a própria interação com os sons instrumentais são minuciosamente pré-elaborados; o 

processo de estudo da parte instrumental pelo intérprete, no qual este explorará nuances que 

                                                             
4  Essa classificação se fundamenta na consideração de que as possibilidades tecnológicas de 
manipulação sonora em tempo real não apenas permitirem, “mas de fato requerem a libertação do eixo 
diacrônico” (Bachratá 2010, 84). 



favorecerão a qualidade da interação; o momento de performance, quando a interação se 

manifesta de maneira  concreta e se disponibiliza à escuta. 

As possibilidades de interação entre sons instrumentais e eletrônicos fixos em suporte 

instigaram os compositores desde os primórdios da música eletroacústica, do que são 

testemunhos obras como Déserts de Varèse (1950-4) e Musica su due dimensioni de Bruno 

Maderna (1958), e continuam estimulando investigações atuais. As possibilidades de interação, 

neste modo de música mista, foram muito bem delineadas por Flo Menezes, em textos como 

Por uma morfologia da interação, e por Petra Bacharatá, na tese de doutoramento Gesture 

Interaction in Music for Instruments and Electroacoustic Sounds. Os dois autores assumem 

posições similares: Bachratá investiga possibilidades de interação que vão da fusão à 

dissociação, assim como Menezes anuncia como igualmente importantes à interação as 

funções unificadora (fusão) e articulatória (contraste), a partir das quais delineia uma morfologia 

da interação que considera também as possibilidades transicionais de um extremo a outro.  

Entretanto, importa-nos aqui reconhecer que nesta interação diacrônica, por mais que 

sejam rebatidas as críticas à fixidez na articulação temporal dos eventos da parte eletrônica com 

o argumento válido de que o tempo percebido pelo ouvinte é fluido e dinâmico, a relação – 

sobretudo temporal – entre  a parte eletrônica e o instrumentista sob a ótica da performance é 

mais reativa (o instrumentista reage aos sons eletrônicos, mas o inverso não ocorre) do que 

propriamente interativa. 

 

Interação sincrônica –  intrumentos  acústicos e live electronics 

A interação sincrônica, potencializada pela tecnologia digital (mas antes dela já efetiva), 

correspondeu muito bem a propósitos composicionais, promovendo obras referenciais e 

diversificadas como Imaginary landscapes n.1 (John Cage,1939), Mantra e Mixtur (Karlheinz 

Stockhausen, 1970 – 1974) e Répons (Pierre Boulez, 1981). Em boa parte, este modelo de 

interação veio atender a demandas latentes na própria música eletrônica: 

 
Inicialmente, essa fusão (da performance vocal e instrumental com os sons eletrônicos 
produzidos em estúdio) como que esbarrava numa série de obstáculos: a surdez da fita 

magnética que obrigava os músicos a seguirem-na sem concessões, a falta de 
portabilidade e complexidade dos equipamentos eletrônicos e a impossibilidade de criar 
um ambiente de interação entre o material eletrônico e a performance instrumental ou 
vocal. O rápido processo de digitalização que se instaurou principalmente a partir da 
década de 1980 ajudou a minimizar esses problemas (Iazzetta 2006, 1341). 
 

Esse processo de digitalização se coadunou a anseios improvisatórios e experimentais, 

ampliando as possibilidades de práticas musicais mais dissociadas de propósitos 

prioritariamente composicionais. Com estas práticas, a ênfase se desviaria da noção de 

composição e se aderiria à performance, inserindo com isso novas problemáticas e demandas 



tecnológicas. Assim, segundo Fernando Iazzetta, aos dois polos que nortearam os primeiros 

cinquenta anos da tecnologia musical eletrônica (síntese e composição), somaria-se –  nas 

últimas décadas – um terceiro, que diz respeito ao controle, ou seja, à performance: 

 
Esse novo polo está diretamente ligado à maneira como o homem interage com as 
novas tecnologias e com o desenvolvimento de interfaces que viabilizem essa interação. 
Os sons eletrônicos são plásticos, maleáveis, moldáveis, justamente por estarem 
despregados da materialidade dos instrumentos mecânicos. (…) E para que se possa 
explorar toda riqueza que eles potencializam, é preciso que se criem sistemas de 
controle interativo eficientes, baseados em interfaces funcionais (Iazzetta 1997, 17-18). 

 

É a partir desta demanda que se potencializa uma integração ainda mais simbiótica entre 

instrumentos acústicos e meios digitais nos processos interativos. Nestes processos, os 

instrumentos acústicos têm fomentado a revaloração da materialidade e causalidade que, neles, 

articulam gestos físicos a musicais, disponibilizando sua fisicalidade e gestualidade como 

arquétipos para o desenvolvimento de interfaces cada vez mais efetivas na articulação entre o 

universo imaterial dos instrumentos digitais (softwares) e o controle físico expressivo das 

potencialidades sonoras. Se outrora a fisicalidade de instrumentos e instrumentistas foi 

considerada restritiva à livre expressão musical, agora elas ressurgem como modelos a serem 

absorvidos pelos meios digitais. Neste cenário, entretanto, cabe ao instrumentista evitar a 

manifestação do esteriótipo: acatar e explorar as possibilidades entrópicas de seu próprio 

instrumento, dinamizá-lo a ponto de anular as forças que fariam emergir hábitos instrumentais e 

surpreender-se com ele tanto quanto com os imprevistos processos sonoros digitais com os 

quais dialoga. 

 

Conclusão 

Partimos do modelo tradicional da performance na música de concerto, com suas 

restrições e convenções, para podermos, no breve espaço deste artigo, vislumbrar o trajeto que 

instrumento e instrumentista percorreram até se incorporarem aos recentes desdobramentos 

musicais da era digital, sobretudo aos processos musicais interativos. 

Vimos como a música nova desestabilizou instrumento e instrumentista a partir do 

descompasso entre crescentes expectativas sonoras e o estado estacionário na evolução e nas 

formas de abordagem dos instrumentos. Neste estado, os instrumentos não mais se revelavam 

como organismos em construção ou evolução, mas puderam ser acatados como organismos 

em exploração, manifestando potencialidades físicas e musicais até então impensadas. Na 

mesma medida, o instrumentista foi revisto, seu metier questionado. Foram turbulências 

fundamentais para seu engajamento em processos interativos. 

Já nos processos interativos, o instrumentista não mais é um especialista, tampouco seu 

instrumento é uma especialidade. Suas interrelações também não são mais aquelas 



solidificadas por anos de treinamento, são experimentais, tornam-se deliberadamente precárias 

e potencializam aquilo que é latente em qualquer performance: o instável. Nada mais propício a 

processos interativos. As gestualidades que emergem desta nova relação se beneficiam tanto 

quanto colaboram com meios digitais, estabelecendo-se como modelos que encerram em si o 

paradoxo das causalidades inusitadas e imprevistas: modelos ao também paradoxo 

representado pela busca de interfaces de controle em um ambiente no qual justamente o 

controle torna-se prescindível. Nem todos estão dispostos a isso. Mas, como bem sugeriu 

Stockhausen, frequentemente parece mais frutífero atuar a partir da contradição do que da 

definição de que “duas vezes dois são quatro” (Stockhausen 1959, 29). 
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