
1 
 

Conferências «Artes Performativas e Tecnologia» 

Mosteiro de S. Bento da Vitória, Porto 

11 de Fevereiro, 18 horas 

 

OS MEDIADORES SONOROS E A ESCUTA 

Por Luís Cláudio Ribeiro 

 

Até aos fins do século do século XIX, a visão colocou no homem a falsa perceção que o mundo 

se mostrava pleno de significado quando observado como um corredor narrativo, linear. Se 

estivermos atentos às principais correntes do saber humano, a maioria das palavras que 

compõem esse saber são do domínio da visão: intuição, teoria, perspectiva, objecto, 

fenómeno, para dizer apenas algumas. Também a maioria das artes ou dos ofícios humanos, 

incluindo a literatura (ou não fosse ela subjugada pela imagem), eram também fundadas, na 

criação e na recepção, nesse corredor narrativo, quase sempre linear.  

Le Clézio no seu livro Índio Branco diz-nos que o «olhar não é senão a leitura dos sinais. Porém, 

quando os sinais deixarem de surgir, que fazer com os olhos?». E esta pergunta parece ter sido 

também a dos primeiros inventores de aparelhos de som e, paradoxalmente, dos 

fotogramáticos (nestes a atenção aos sinais desviou-se do original para a cópia, ie, do mundo 

para um suporte artificial). 

Eu sei que nós continuamos a ser modernos e antigos mas alguma coisa mudou com o 

aparecimento, também para acompanhar a evolução dos aparelhos de reprodução do real (a 

máquina fotográfica, por exemplo), do fonautógrafo de Scott de Martinville (1817–1879). No 

livro que escreve e na sua patente é colocado um desejo do inventor: que este aparelho de 

gravação de som, grave o invisível e constitua para alguns uma «estenografia natural». Ie, 

representar o som, desenhá-lo por fonautogramas. A partir daí era possível constituir uma 

gramática e um alfabeto, para os surdos, por exemplo. Martinville era tipógrafo e livreiro. 
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Porém esta invenção teve um desvio bastante 

poderoso que alterou para sempre a forma como ouvimos. A escuta tornou-se a partir de 

então, em imersão ou emersão, num acto mediado pelo equipamento de reprodução e 

gravação. Edison com o seu fonógrafo alterou substancialmente o fim destes aparelhos aos 

desejar a presença de um (anunciava-se na publicidade) em todos os lares. Ouvir a voz 

daqueles que já tinham morrido, constituir um arquivo geral da voz humana era uma primeira 

pretensão. A cidade, o seu vozeamento e ruído eram já naquele tempo um problema com 

diferentes soluções: a arquitectura moderna foi bastante influenciada pela propagação do som 

e optimização na recepção. Aos poucos, passamos a escutar, como se fossemos fonógrafos em 

gravação, e a tornar verbal o inanimado (uma boneca, uma partitura, uma pintura). Muito do 

que Edison começou é ainda hoje visível nos equipamentos que temos nas nossas casas. 

1890 

Depois foi uma optimização do aparelho que chega aos nossos dias com o nome de gira-discos, 

leitor de cassetes, leitor de cd e outros, cujo arquétipo é o fonógrafo. A pergunta que sempre 

se faz é: estes aparelhos fonográficos alteram a nossa forma de sentir o mundo e de o recriar? 

E a resposta é: SIM. E marcam as artes do século XX? A resposta volta a ser Sim, basta 

atendermos ao que hoje se faz com o som em multimédia, em palco ou mesmo no seu uso em 

suportes tradicionais. Sem nos apercebermos, foi há muito pouco tempo, estes aparelhos a 
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que se vêm juntar o telefone e a rádio alteram a nossa forma de compor o mundo, o que era 

inevitável já que sabemos que qualquer mediador altera a forma e a substância. Basta 

pensarmos, por analogia, na escrita com diferentes instrumentos (a caneta, a máquina de 

escrever e o processador de texto). A mão criativa torna-se aqui uma extensão do cérebro e da 

máquina, nos dois sentidos. Então também podemos pensar que a literatura não podia ficar 

indiferente a esta nova forma de escutarmos o mundo e de o distinguir, melhor, de o de-

signar. São imensas as obras dramáticas e poéticas com influência directa destes 

equipamentos (A Eva Futura, Villiers de l' Isle-Adam, 1886, e Drácula, de Bram Stoker, 1897), e 

outras que já nos anos vinte do século vinte são atingidas por estes equipamentos a que se 

junta a rádio (Ulisses, Finnegans Wake, de Joyce, As Ondas de V. Woolf, O Som e a Fúria de 

Faulkner, Berlim Alexanderplatz, de Alfred Doblin, só para dizer algumas que depois se 

multiplicam a partir do fim da segunda grande guerra: basta pensar em Brecht e em obras de 

Beckett, que fez peças só para rádio proibindo a sua reprodução em livro). O que estou a dizer 

é que qualquer invenção funcional e em uso alteram o modo como vemos o mundo e o 

descrevemos. Mesmo os equipamentos que usamos diariamente. 

O som e o ruído passaram a ser importantes, basta pensarmos no esforço que se fez na 

América, e não só, para alterar o conceito de cinema ao querer unir som e imagem na década 

de 20. A sincronização foi um passo sério, que, não é preciso muita atenção, altera a forma de 

narrar, a forma de compor e a forma de representar (falo mesmo no actor). O que se ganhou e 

perdeu fica para outra vez. 

Embalados pela distribuição de fonógrafos e gramofones, pensamos que seria possível, como o 

pensavam os da imagem, criar um arquivo sonoro geral do mundo para memória futura. E isso 

mostrou-se tarefa quase impossível (embora esta noção de arquivo esteja presente nas novas 

unidades de armazenamento na web, seja para som, seja para imagem: o Youtube e o 

SoundCloud, como exemplos). 

Queria, no entanto, ficar apenas com uma das linhas de invenção e alteração das formas de 

escuta: aquela que promove a hibridez, seja dos instrumentos, seja da produção sonora, pela 

tecnologia. 

E aqui queria propor 3 desvios: 

1. Primeiro: o uso de instrumentos e do ruído por elas produzido na composição musical. 

Falo do futurismo italiano e, sobretudo, dos intonarumori de Luigi Russolo. Com estes 

novos instrumentos nasce uma nova música e uma nova forma de compor. Não 
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podemos esquecer que ainda não havia suporte, uma fita magnética, para poder ser 

trabalhada e editada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O segundo desvio pode ser encontrado já na década de 20, muito por influência da 

rádio e do aumento da qualidade dos aparelhos de som e de comunicação que trazem, 

como hoje, agregadas 3 qualidades: telepresença, desterritorialização e comunicação à 

distância. O novo instrumento passou a estar em palco, tal como outro do naipe 

clássico de instrumentos: falo do fonógrafo (no caso de Paul Hindemith que 

apresentou em Berlim uma peça para fonógrafos em palco, vista, diz-se, por John Cage 

que iria imitar utilizando em vez de fonógrafos, rádios: sinfonia para 12 rádios, 

Imaginary Landscape nº 4, 1951, na Columbia University, NY).  

3. No entanto só com a passagem da reprodução a produção é que a tecnologia sonora 

entrou definitivamente nas formas de composição e de apresentação das artes 

sonoras, incluindo aqui a música. O aparecimento na década de 30 da fita magnética 

trouxe contributos vastos para o panorama das artes, mesmo daquelas que não usam 

o som como elemento artístico principal: a possibilidade de poder misturar sons de 
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proveniência diversa e poder trabalhar sobre um suporte esses sons, é um incremento 

técnico que marca para sempre as artes do som. Na nossa mão estava uma 

transformação incrível, no leitor de cassetes por exemplo. Esta linha seguiu até 

meados da década de oitenta, até ao aparecimento do digital e a separação da 

gravação da reprodução na maioria dos suportes (um sonho de Edison). Um subdesvio 

vamos encontrá-lo em plena incorporação da energia elétrica com o sintetizador 

(década de 60) e a anulação parcial de um dos mediadores mais importantes nesta 

área, o microfone, pela incorporação de um criador autónomo, o computador. 

4. Quando chegamos ao fim da segunda guerra mundial, tudo está em aberto, existindo 

uma tecnologia em potência e outra em desenvolvimento. As migrações e a 

miscigenação começam a dar os seus frutos. A distribuição de electricidade pela maior 

parte do globo, sobretudo nas grandes metrópoles, cria estranhas, porque híbridas, 

formas de arte. Os que vinham traziam para além das suas canções e instrumentos, a 

força dos seus corpos, faltava apenas um público mais abrangente e sintonizado com 

uma nova música. E esse público foi aparecendo mas pretendia outra música que fosse 

ao encontro dos seus desejos e da sua história. Aparecia o rock ‘n’ roll e com ele, em 

massa, a guitarra eléctrica. Com ela foi possível compor outro tipo de música, e alterar 

para sempre os modos de escuta e criação. A electricidade transportou para o palco, 

para além dos instrumentos, um corpo em movimento. O corpo nunca mais deixou de 

fazer parte da encenação. E com ele, todas as alterações que se vinham introduzido na 

música desde o início do século: Electrificação do corpo e o ruído como conceito 

produtivo são assim duas faces do mesmo processo. 

Jimmy Hendrix - http://www.youtube.com/watch?v=DcZKkZO7CTI  

Ou em Little Richard com a impulsão do corpo: 

http://www.youtube.com/watch?v=AzB_Up0hlMw&feature=fvsr 

5. Energia e vibração tornaram-se assim duas palavras essenciais nos estudos do som, 

sobretudo pela sua formação semântica. Vibrar tornou-se sinónimo de estar «em 

sintonia» num determinado ambiente, estar em acordo, e isso é feito, na maioria das 

vezes pelo SOM. A música e os sons abrem espaços e passagens, nessa sintonia e 

vibração. As histórias do quotidiano urbano passaram a fazer parte da música e a voz 

humana tornou-se igualmente lugar de pensamento. Na verdade, unindo a 

estenografia original de Charles Cros (com o Paleofone) e de Martinville, com a 

gravação restaurou-se, parcialmente, o lugar da viva voz, de um corpo que tem, como 

dizia Aristóteles, uma voz semântica (phone semantike). Muito desde pensamento 

tinha sido afastado pela filosofia e a metafísica ocidental. Observados a partir de uma 

http://www.youtube.com/watch?v=DcZKkZO7CTI
http://www.youtube.com/watch?v=AzB_Up0hlMw&feature=fvsr
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técnica de comunicação em massa, a escrita, a voz e o rosto deixaram um sulco muito 

superficial na filosofia ocidental até ao século XX. Com a gravação da voz humana foi 

possível voltarmos a pensar nessa fonte afastada do conhecimento do outro: um 

rosto. Com a rádio, o rosto emerge sorridente, unindo-se a uma ideia de consumo e de 

prazer. 

 

Publicidade da Arvin de 1960 

 

Há qualidades do som que fazem com que esta sintonia se estabeleça. Isso não 

significa porém que a coisa fica mais real, se entendermos por real o que é possível de 

ser representado em analogia. Na verdade, algumas qualidades do som promovem 

uma nova forma de escuta e de entender o fenómeno que é o objecto sonoro. Deixo 

aqui apenas algumas [qualidades do som], colocam-se em oposição com a visão por 

nos parecer mais fácil entendê-las, por comparação. Tudo o que acabamos de ver e 

ouvir dá-nos conta desse envolvimento constante do sentido da audição pelo que está 

vivo, mesmo que esse vivo seja o estranho, ou o que pertencendo já ao círculo privado 

constitui em nós alguma dissonância (o uncanny, unheimlich de Freud). A maioria do 

cinema aproveita-se destas perturbações entre o que é familiar e não para os seus 

efeitos sonoros, para uma espécie de fonomnésia nos espectadores. Também o teatro, 

sobretudo na reprodução de paisagens sonoras, pretende estabelecer este tipo de 
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ligação entre o que foi e o que se escuta. Mas também o que se entende desde há 

muito por ruído, o produzido pela máquina em funcionamento e o que incorpora na 

gravação e na reprodução, tornando outro o que se escuta, já que a emersão e o 

mediação provocam alterações significativas no objecto. Temos a mesma estranheza 

quando nos ouvimos em gravação. 

6. O que temos vindo a assistir desde a década de 50 é uma constante reorientação da 

nossa escuta para novos objectos sonoros, que moldam a nossa forma de pensar o 

som e a música, mas também o real. Mesmo o dissonante, atributo que a crítica 

colocava à nova música, foi integrando o nosso espaço acústico e as formas de compor 

e interpretar, como vimos em Jimi Hendrix, por exemplo, e no uso de equipamentos 

eléctricos em Stockhausen e muitos outros. Embora essas formas já sejam antigas na 

sua formulação são em alguns de nós demasiado novas e lutam sempre contra a 

harmonia que se instalou com a hegemonia da visão. Com a incorporação do objecto 

sonoro, desnaturalizado, já que não nos remete para nenhuma fonte sonora natural, 

foi mais fácil ao sentido da audição promover o mapeamento mais exaustivo, não 

apenas dos sons do mundo mas também do ruído produzido pela máquina e pelos 

instrumentos. Lentamente, tal como parcialmente tinha acontecido na pintura e em 

alguma literatura, as artes do som deixaram a mimesis do natural e começaram a 

produzir o que pode ser pensado como um objecto novo, «desencantado», que agora 

associamos ao digital e a linguagens artificiais.  

7. Com o avanço da técnica e a sua ligação à produção artística foi necessário foi 

necessário ir limpando a distância que a música e alguns sons impõem a quem escuta. 

Era necessário quebrar definitivamente a noção de melodia, essa imposição de um 

poder contido na música, e erodir o fundamento que é uma narrativa que se apoia na 

fluidez do tempo e na sequenciação do espaço, à procura de um sentido que não tem 

que existir. É assim possível tornar todos os sons parte de um todo, mesmo do 

vozeamento e do ruído produzido no mundo, incluindo o som de outros animais (há 

excelentes bibliotecas na internet que tentam reunir o som de todos os animais). Com 

a electrificação dos equipamentos, o poder de alguma arte ruiu por dentro, tornou-se 

oco, permitindo que agora o ruído saia, como se, diz-nos J.M.G. Le Clézio, o homem e a 

mulher tivessem no seu ventre um altifalante: como em Hendrix, há um canal que liga 

o ventre e o mundo. 

8. Mas com o aparecimento de máquinas criadoras, ainda pela mediação humana, a pele 

do ventre espalhou-se a todo o corpo, a toda a pele, esse órgão de percussão por 

excelência. Esgotou-se aqui a ideia de microfone, esse mediador que levou à 
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instauração de novos territórios quando unido ao altifalante, e surgiu o computador e 

toda a parafernália de «conteúdos» que nos permitem exibir o som sem um paralelo 

natural. O seu ruído alumia e, simultaneamente, ofende os que entre nós ainda julgam 

possível uma harmonia e uma luta vitoriosa contra o dissonante. O ruído dessas 

máquinas, em artes do som ou em ruído de fundo, ajudam-nos a combater o medo e a 

constituirmos um espaço íntimo, no qual em sintonia nos identificamos. Quantos de 

nós não recorrem a um aparelho ligado, em disfunção, para constituir essa bolha no 

interior das nossas casas? A juntar a esta imersão no som, as indústrias não deixaram 

de produzir cada vez mais aparelhos, cada vez melhores na sua função e sob as 

qualidades da nanização e da portatibilidade. Estas duas qualidades apenas têm um 

limite em si, a disfuncionalidade do aparelho, em si e na função. Caminhamos por isso 

para a possibilidade aberta por Edison, é possível fonogravar o mundo num 

determinado momento. No entanto, e todos nós temos no nosso bolso aparelhos que 

fazem uma boa gravação de uma paisagem sonora, ou das primeiras palavras dos 

nossos filhos, e raramente usamos essa função, quando sabemos que a escuta desse 

som nos fazia reconstruir imagens vivas, mas há muito perdidas na nosso mapeamento 

cerebral. Ainda somos da visão: preferimos o postal ilustrado ao postal sonoro. Espero 

que isto mude, não por substituição, mas por co-relação. Devemos ter à mão outra 

forma de compor o mundo. 

9. Todos estão a par do que se passa na música, sobretudo nas vertentes abertas pelo 

Rock e a Pop. No entanto, noutras áreas constata-se que muitos artistas que 

utilizavam procedimentos e suportes tradicionais, foram aos poucos encaminhando-se 

para híbridos sonoros, constituindo uma tecnologia que possibilite o encontro do 

objecto com as principais qualidades do som, na criação e na escuta. O que se vem 

fazendo nas artes sónicas não é mais do que o amadurecimento dessas mesmas artes 

ao logo do século XX, amadurecimento apoiado agora numa quantidade incrível de 

equipamento doméstico, capaz também de difusão nas diferentes redes, para um 

público cada vez mais vasto. O som aqui já não é apenas um elemento de suporte 

como acontece, muitas vezes, no cinema, mas o principal elemento de integração do 

receptor na obra, através da escuta. O  que aqui está em causa distingue-se de outros 

acessos à obra de arte: a imersão e emersão do sujeito promove-se por uma tenção 

geral do corpo em escuta, não há procura de sentido mas apenas da construção de um 

lugar. O que fazemos com esse lugar depende de cada um. Mas se a madalena de 

Proust o fez constituir e viver camadas de história individual em Combray que ele 

julgava esquecidas, diferentes paisagens em diferentes idades, também estas obras 
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podem ajudar a encontrar passagens, mas só depois de perante elas tivermos 

constituído a noção de «estar». 

10. As duas obras que proponho, parcialmente, encontram várias cópias na internet, são 

um pouco o exemplo do amadurecimento das artes do som de que falei, mas 

possibilitam também entender desvios ao paradigma clássico de entendimento da 

obra. A primeira – The Killing Machine - é uma obra da dupla Janet Cardiff e George 

Bures Miller; a segunda do artista Ryoji Ikeda – The Tranfinite. Se na primeira o efeito 

narrativo é ainda evidente, no segundo caso apenas em imersão total (aliás a obra foi 

feita para isso) é possível constituir espanto. 


