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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo mostrar o cenário atual da produção musical que 

vem unindo vertentes da musica clássica, erudita, eletrônica, eletroacústica e 

popular, nas mais diversas manifestações artísticas. Assim como foi no nascimento 

do jazz, do samba, entre outros, vemos o nascimento de uma nova linguagem, que 

tomamos a liberdade de chamar aqui de “Eletroclassic”, titulo da pesquisa.  Mapeei 

alguns destes gêneros apoiando-me em produções de artistas e produtores atuais 

que realizam experiências, unindo as diferentes técnicas, tecnologias e linguagens 

musicais, levando, por exemplo, uma Orquestra para um Festival de musica 

eletrônica, ou ainda, Maestros que trazem DJs para dentro das Salas de Concertos. 

PALAVRAS-CHAVE: Eletroclassic. Hibridização. Produção Musical. Música 

Clássica, Erudita, Popular, Eletrônica e Eletroacústica.  

2. INTRODUÇÃO 

A pesquisa apresentada, em andamento, faz parte do Programa de Iniciação 

Científica da Universidade Anhembi Morumbi tendo como proposta coletar 

informações do campo e do cenário musical relacionados com a hibridização em 

andamento dos estilos clássicos, eruditos, eletrônicos e populares relacionados com 

as experiências de artistas e produtores espalhados pelo mundo que vêm realizando 

experimentos nos últimos anos mesclando as linguagens e os estilos musicais. O 

relatório final também irá conter informações da bibliografia relevante e da história, 

que de alguma forma explica essa união de estilos, suas técnicas e tecnologias, 

mostrando parte da hibridização que está em curso na atualidade como formação de 

produções inovadoras e o interessante surgimento de um novo gênero musical.  

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal da pesquisa é reunir e coletar informações do cenário musical 

que possibilitem localizar os produtores que estejam produzindo música unindo 

estilos, linguagens e tecnologias, através da utilização de técnicas como remix. 

Esses produtores trazem músicas de séculos passados para os dias de hoje de 

forma repaginada e inovadora, reinventando e transformando a musica e a arte. 

Os objetivos específicos são: a) mapear cronologicamente as produções que trazem 

releituras de música erudita com instrumentos eletrônicos, descrevendo as principais 

características destas produções como repertório e instrumentos utilizados; b) reunir 

informações sobre as tecnologias que são usadas nessas experiências musicais; e 

c) relacionar alguns dos principais festivais e concertos que trazem produções que 



incluem hibridizações entre eletrônico, eletroacústico, clássico, erudito e popular 

entre os anos de 1970 a 2014, que incentivam a utilização de multimídias diversas 

como ferramenta de novas produções. 

4. METODOLOGIA 

Desenvolvemos o mapeamento da pesquisa analisando algumas das principais 

produções no período mencionado, realizando coleta e leitura de bibliografia 

relevante ao assunto e conduzindo breves estudos de caso de manifestações 

musicais recentes. Utilizamos, quando possível, exemplos de obras populares e 

clássicas do mundo erudito e eletrônico de renomados compositores e produtores, 

classificando-os e descrevendo-os segundo o foco da pesquisa.  Também serão 

realizadas entrevistas, de maneira a obter maior familiaridade com os temas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Iniciamos o projeto em fevereiro de 2014 realizando encontros e discussões com 

artistas e produtores do cenário erudito e eletrônico, frequentando a Sala São Paulo 

em apresentações de Orquestras, Escola de DJs e de Produção Musical Eletrônica e 

festas onde pudemos realizar reflexões e analises das hibridizações em andamento. 

Nessas ocasiões, foi possível coletar o material preliminar para a pesquisa. A partir 

daí, foi possível coletar materiais bibliográficos que complementaram o conteúdo 

levantado. A próxima etapa é agendar entrevistas que possam colaborar com a 

pesquisa. Além disso, continuamos coletando informações dentro da área da 

pesquisa em periódicos científicos, em bibliotecas e internet. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As experiências que estão sendo realizadas vêm crescendo exponencialmente nos 

últimos anos e renomados artistas vem realizando pelo mundo esta mescla e união 

musical, como em Pont du Gard na França quando em 2005 o Maestro Jeff Mills 

regendo a Orquestra Nacional Filarmônica Montpellier realiza grande experiência no 

Festival ao colocar um DJ no palco com arranjos trabalhados especificamente para a 

mescla do erudito e eletrônico, com excelente aceitação do público ou como no 

encontro do Maestro João Carlos Martins regendo a Orquestra Bachiana Filarmônica 

na Sala São Paulo com o DJ Anderson Noise em 2009 que realiza experimentos 

específicos de musica eletroacústica mesclando-a a musica erudita reproduzida pela 

Orquestra, ou ainda, como o Festival de Musica Eletrônica de Vienna em 2011 que 

trouxe a The Brandt Brauer Frick Ensemble Live com performance muito 

interessante, arranjos bem trabalhados, unindo diversos instrumentos populares e 



eruditos aos efeitos eletrônicos e em Londres onde a Archie Pelago Boiler Room 

Live Set realiza um trabalho neste sentido com ambientações musicais sofisticadas, 

além de diversos outros trabalhos espalhados pelo mundo que tem sido realizado 

pelos artistas, produtores e pesquisadores em geral. Verificamos que as mesclas e 

uniões das técnicas, tecnologias e gêneros musicais estão ocorrendo naturalmente 

de forma dinâmica ganhando cada vez mais espaço no cenário independente e 

chamando a atenção para a crescente transformação da arte. As culturas humanas 

são dinâmicas por natureza e estão sempre em transformação. Segundo Ulf 

Hannerz, “cultura é algo que as pessoas herdam, usam, transformam, adicionam e 

transmitem”. (HANNERZ, 1997, p.11). 
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