
 

 

PROJETO DE PESQUISA 

 

Título: Usos e Funções da Música na Criação com Diferentes Interfaces 

 

Professor: Mário Lima Brasil 

 

Descrição: Este projeto de pesquisa está inserido na área de Música e Interface. Esta área na 

abrange as subáreas de cognição, dramaturgia, audiovisual, mídia, musicoterapia e semiótica. 

Este projeto de pesquisa, ao estudar a função da música nas suas diferentes interfaces, se 

aterá às subáreas de ciência, dramaturgia, audiovisual e mídias, deixando neste primeiro 

momento os estudos nas áreas de cognição, musicoterapia e semiótica. Essa relação da 

criação da música com suas interfaces será estudada sob o olhar da criação musical em seus 

diversos aspectos teóricos, práticos e metodológicos. A partir de conteúdos filosóficos, 

históricos, sociológicos, antropológicos, econômicos e políticos, a reflexão do ato da criação 

e aos processos musicológicos através de abordagens epistemológicas inter e 

transdisciplinares. Procura-se investigar e problematizar as questões que embasam, definem 

e explicitam a compreensão da dinâmica do ato da criação, dos usos e funções da música e 

dos conteúdos musicológicos que se formam e se consolidam através dos tempos. Abrange 

ainda estudos multidisciplinares norteados pela influência das epistemologias 

contemporâneas das tecnologias na produção intelectual e nas interfaces musicais. No 

primeiro momento, a área de abrangência geográfica do nosso projeto de pesquisa foi a 

Universidade de Brasília. Contudo, como pode ser observado pelos alunos orientados a 

cobertura de alunos se expandiu para o âmbito nacional. A partir de agora deseja-se uma 

abragência internacional como já está sendo viabilizada com o grupo de pesquisa em música 

com interface com a mecânica quântica (Helweg, 2018) trazendo professores e artistas 

estrangeiros para colaborações multi-institucionais. Este projeto será realizado em um 

período de quatro anos, ou seja, de 2020 a 2024, quando a partir das parcerias firmadas 

daremos apoio ao início do programa de doutorado dentro do PPG/MUS. Nos últimos tempos 

tem-se observado um fenômeno curioso na prova de habilidade específica do departamento 

de música da Universidade de Brasília - o aumento do número de alunos que procuram a área 

de composição, e dentre esses alunos aqueles que se interessam não apenas pela 

aplicabilidade tradicional da composição, mas também por outras aplicabilidades dessas 

técnicas, como composição para poesia, literatura, ópera, teatro musical, teatro, balé, 

performance, cinema, propaganda e videogame) Por si só, este fenômeno, já seria justificativa 

suficiente para que um projeto de pesquisa de pós-graduação fosse pensado como forma de 

absorver esse público de pesquisadores. Entretanto, observamos também que a grande 



maioria desses alunos não tem o menor conhecimento das funções que a música pode 

adquirir imbricada nas diferentes interfaces. Por isso, resolvemos aprofundar nossos estudos 

sobre as funções musicais, quando a música se põe a serviço da dramaturgia e de diferentes 

mídias. Com essa pesquisa procura-se suprir estas duas demandas do PPG/MUS: 

corresponder à crescente demanda de alunos que procuram aplicabilidade de outras técnicas 

de composição que não as tradicionais e aprofundar os estudos das técnicas composicionais 

das funções musicais nas suas diferentes interfaces. OBJETIVOS Geral: Pesquisar, sobre a ótica 

da criação musical, os usos e funções da música realcionada com outras áreas da Arte e 

Ciência. Específicos: Estudar o uso e as funções musicais e seus respectivos empregos na 

criação da dramaturgia; do audiovisual; de outras mídias; utilizando princípios da mecânica 

quântica. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA A história das artes integradas, amalgamadas, 

imbricadas, data das primeiras manifestações humanas em sua busca de se comunicar com 

deuses e entidades. Considerando que o homem se originou na África, podemos aferir que 

foram nos rituais africanos que as primeiras integrações das artes aconteceram. "A música, a 

dança, a dramatização, os figurinos e os personagens estão intimamente ligados, e esta inter-

relação torna-se fundamental para a compreensão da rede de significados contidas no ritual 

como um todo”. (GUERREIRO, 2010 apud RAMOS, D.; BATISTON, A.; REIS, E. A. dos; PAIVA, R.; 

ZAFANI, T., 2010). Nesses rituais, a cena se compõe das diferentes formas de artes, no entanto 

vale ressaltar que na maioria deles sem a música não acontece o ritual, não se estabelece a 

comunicação com o divino, a música é a responsável por essa ligação. A arte grega é 

considerada como o marco zero da música europeia ocidental e infelizmente o material que 

temos dessa época dos processos e práticas musicais da tragédia e da comédia é muito 

reduzido. Assim como a Poética de Aristóteles, a música do teatro grego, estabeleceu-se 

como pedra fundamental da música de cena ocidental. Com o Renascimento revisitando a 

cultura grega, temos o nascimento de uma nova forma de relação da música e drama e com 

isso o surgimento de novas funções musicais, a ópera, que tem em Monteverdi, seu principal 

compositor da época. As qualidades de Monteverdi, apontadas por Mário de Andrade, 

indicam para uma maior importância que a música vai adquirindo na relação com o drama. 

Monteverdi ao dar importância à dramaturgia musical, prenunciando um tema básico para 

cada personagem, começa a traçar os princípios da ópera moderna. A ópera sofrerá uma 

outra mudança importante com o aparecimento de Wagner e seu estilo de obra "arte total". 

Wagner ao buscar os temas mitológicos da cultura alemã, criou a "obra de arte total" 

(Gesamtkunstwerk). A história então seria expressa por esse amálgama de todas as artes: 

música, teatro, dança artes visuais. Com isso Wagner estabelece o leitmotiv, conectando o 

personagem com a música, e dando a esta uma série de outras funções. Dos primórdios até 

o início do século XX, todo espetáculo que envolvia a música e suas interfaces (rituais, teatro, 

dança e performances) acontecia em tempo real, seu tempo era o presente, cada cena 

acontecia num tempo único na memória do espectador. Estes espetáculos pressupunham um 

palco real para serem apresentados. A relação com público era direta, e a reação do público 

era presenciada pelos artistas. A música no decorrer do tempo foi adquirindo novas funções, 

com isso vários teóricos se debruçaram no estudo das funções musicais nas suas diferentes 

interfaces: Wingsted, Cohen, Kolins, Pavis e tantos outros. Logo abaixo temos descrito as 

divisões das funções propostas por Wingsted inspiradas em Merrian (1964): 1. Emotiva – São 

possíveis as seguintes funções: descrever um sentimento de uma personagem, estabelecer 



relacionamentos entre personagens, acrescentar credibilidade, ludibriar os espectadores, 

sugerir atmosferas psicológicas, criar pressentimentos. 2. Informativa – Comunicar significado 

como: esclarecer situações ambíguas, comunicar pensamentos não verbalizados, reconhecer 

ou confirmar a interpretação dada a uma situação pelo espectador. Comunicar valores: 

evocar uma época, evocar um contexto cultural, indicar status social (usado em certos casos 

de música para propaganda). Estabelecer reconhecimento – através da associação entre sons 

e alguma personagem ou mesmo algum produto. 3. Descritiva – Algumas funções dessa 

categoria: estabelecer a atmosfera do ambiente (em um sentido abstrato como a hora do dia 

ou estação do ano), descrever o contexto real (em um sentido concreto como ao descrever o 

oceano ou uma floresta). Descrição de atividade física – seu exemplo extremo é a técnica de 

mickey-mousing. 4. Guia – Indicativa: direcionar a atenção, focalizar o detalhe. 

Mascaramento –com a função de esconder perturbações sonoras de diferentes origens. 5. 

Temporal – criar continuidade e definir estrutura e forma. Criar continuidade - pode ser 

basicamente dividida em três funções: construir continuidade de curto prazo, construir 

continuidade entre diferentes sequências, construir continuidade em todo o filme. Definir 

estrutura e forma - características estruturais da música são aproveitadas na construção e 

fluxo narrativos. 6. Retórica – possui as propriedades de se destacar da narrativa e comentá-

la, fazer julgamentos de valores, tomar partidos e realizar colocações políticas e filosóficas. 

Cohen estudou as diferentes mídias sobre a ótica da cognição e da percepção musical. Utiliza 

a psicologia para estudar as funções musicais nas multimídias. Seus estudos de neurofisiologia 

e psicologia indicam que o lugar onde o cérebro percebe a música é diferente para os campos 

dos estímulos verbais e visuais. Estabelece oito funções de narrativas musicais: 

mascaramento, continuidade, direção da atenção, induzir humor ou sentimento, comunicar 

significado, auxílio à memória, estímulo e atenção focal e estética musical. (PINTO, 2015) 

Collins observa que a música de videogame apesar de ter herdado grande parte de sua 

estrutura do cinema, possui algumas peculiaridades que o diferenciam daquele. Propõe 8 

funções que a música exerce nos jogos eletrônicos: comercial, cinética, antecipação de ação, 

chamar atenção, estrutural, reforço, ilusórias e espaciais, ambientais e comunicação de 

significado emocional. Todas essas funções podem de uma forma ou de outra estarem 

representados na música e sua relação com as diferentes interfaces. Vamos estudar 

particularmente cada uma delas dentro de cada uma das interfaces - rituais, teatro, ópera, 

teatro musical, balé, manifestações culturais, vídeo, propaganda, cinema, vídeogame e 

espetáculos híbridos. Também é do escopo dessa pesquisa o estudo do uso e das funções 

música em interface com a Mecânica quântica. METODOLOGIA Abordagem: nosso objeto de 

pesquisa é o estudo do uso da música e da função musical. Dessa forma, vamos utilizar para 

o estudo da relação entre o uso da música e a função musical em interface com outras formas 

da Arte e Ciência, a abordagem qualitativa com os instrumentos de mensuração e análise que 

se mostrarem úteis para cada pesquisa orientada. 

 


