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1. Resumo 

O objetivo deste projeto é abordar o processo de escuta, nos níveis 

subjetivo/empírico e teórico. Pretendemos identificar, através da realização de 

experimentos de escuta, se existem padrões de recepção ligados a causas sonoras 

específicas. Esta identificação pode resultar, dependendo do transcorrer da 

pesquisa, no desenvolvimento de um repertório de “ferramentas sonoras” para 

compositores, artistas sonoros e/ou audiovisuais. 

 

2. Introdução 

A escuta aparece como uma dos temas centrais na música experimental do 

séc. XX, principalmente a partir dos anos 1940, por seu poder transformador do Ser. 

Tais criadores notaram que a escuta pode ser de grande benefício na expansão da 

consciência, ampliando em grande medida o processo de foco e atenção.  

Neste projeto, pretendemos utilizar a escuta em experimentos, em busca de 

identificar se existem padrões de resposta em relação a elementos sonoros 

específicos e, caso existam, pretendemos verificar se é possível elencar/classificar 

usos sonoros, formando uma espécie de repertório para criadores de trabalhos 

puramente sonoros (peças musicais ou radiofônicas, por exemplo) e/ou audiovisuais 

(programas de televisão, curtas-metragens).  

Contamos com poucas obras de referência nesse campo (especialmente em 

português) e os trabalhos que existem raramente possuem um repertório 

sistematizado que possa ajudar o criador de forma clara e objetiva. Consideramos, 

assim, que esta seja a contribuição mais pragmática/mensurável do projeto.  

 

3. Objetivos da Pesquisa 

● Compreender o processo de escuta em diversos níveis; 

● Detalhar diversos usos da linguagem sonora relacionando-os a seus efeitos 

nos ouvintes; 

● Fornecer a criadores sonoros e/ou audiovisuais informações concretas sobre 

como utilizar a linguagem sonora para diferentes efeitos em diversas 

situações; 

● Fornecer ferramentas para criadores utilizarem a linguagem sonora de forma 

mais consciente e objetiva; 

● Explorar os aspectos da memória afetiva relacionados ao som; 



● Relacionar valores culturais sonoros aos processos de criação; 

● Desenvolver testes que indiquem tal relação em determinado grupo; 

 

4. Metodologia 

● Leitura de bibliografia; 

● Realização de experimentos de escuta; 

● Realização de experimentos controlados de diversos materiais sonoros, 

desenvolvidos a partir da leitura bibliográfica e da experiência criativa dos 

participantes, buscando obter informações concretas sobre os efeitos da 

linguagem sonora nos espectadores; 

● Análise dos experimentos; 

● Desenvolvimento de materiais sonoros e audiovisuais para exemplificar os 

efeitos descobertos nos experimentos; 

● Redação de artigos sobre os efeitos descobertos nos experimentos, 

associando-os aos materiais sonoros e audiovisuais. 

 

5. Desenvolvimento 

Como bem aponta Michel Chion, “o som é, mais do que a imagem, um meio 

insidioso de manipulação afetiva e semântica.” (2008, 33) Sendo assim, é importante 

procurar compreender como se dá a relação entre som e afeto, objeto de estudo 

deste projeto. 

Sabemos que o “território dos afetos”, como nos dizem Wortmeyer et al., “tem 

sido historicamente tratado como o campo da imprecisão, da imprevisibilidade, da 

irracionalidade e, por vezes, da herança atávica ligada à animalidade.” (2014, 286). 

Entretanto, julgamos importante aventurar-se por esse território pantanoso e, quem 

sabe, aprofundar nossa compreensão sobre os mecanismos que regem a relação 

entre o território dos afetos e a escuta de elementos musicais. 

Ainda segundo as autoras, agora apoiadas em Magiolino & Smolka, 

A consciência das emoções é possibilitada pela linguagem. As 

emoções da criança, por exemplo, são significadas pelo adulto, 

que as traduz em palavras, constituindo sua forma de pensar e 

sentir, transformando ações e sentimentos. Assim, a linguagem 

permite entender a si mesmo e elaborar as emoções. Nessa 

visão, “as emoções não são ensinadas ou internalizadas; elas 



significam e adquirem significado em um sistema de relações 

sociais.” (Wortmeyer et al.:2014, 293) 

 

Sendo assim, pretendemos realizar experimentos de escuta com grupos 

selecionados de pessoas para identificar aspectos da relação entre o som e os 

afetos. 

Alguns campos teóricos serão importantes para nosso projeto, dentre eles a 

psicoacústica e a neurociência e alguns trabalhos serão fundamentais em nossa 

caminhada, como os textos Música, Cérebro e Êxtase, de Robert Jourdain, A música 

no seu cérebro, de Daniel Levitin, Introdução à física e psicofísica da música, de 

Juan G. Roederer e A música por uma ótica neurocientífica, de Rocha e Boggio. 

Outro campo importante é o da linguagem audiovisual, possível campo de 

interrelações com nossa pesquisa. A audiovisão de Michel Chion, A dimensão 

sonora da linguagem audiovisual, de Ángel Rodríguez e A Experiência do Cinema, 

de Ismail Xaveir, são exemplos de trabalhos que consultaremos para tal campo da 

pesquisa. 

 

6. Resultados Preliminares 

A pesquisa ainda se encontra em seu estágio inicial, tendo sido iniciada há 

menos de um mês, portanto, até o atual momento há uma sensação de que existem 

certos padrões que poderão ser identificados e classificados a partir dos 

experimentos. Desta forma, alguns experimentos já estão sendo planejados visando 

sua aplicação até o final do ano.  
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