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resumo 
 

 

O som sempre fez parte do dia a dia da sociedade, seja através de um mero 
assobio ou o cantar durante o cultivo de campos no século XVIII, como 
também nos recentes aparelhos eletrónicos que se traz no bolso, no ruído do 
meio urbano e mesmo no silêncio. Tudo pode fazer parte do modo como 
ouvimos e como atribuímos ao som um valor físico e visual. Voluntária ou 
involuntariamente, associar-se-á uma imagem a um som. 

 
A familiaridade dos sons permite criar imagens – desde a imagem do próprio 
meio de reprodução a conceptualizações visuais, imaginadas – dando assim 
origem a diferentes interpretações e representações visuais no meio físico – 
desde projeções, cartazes, vídeos, fotografias ou notações – que, de certa 
forma, transmitem uma ideia e criam ligações ao pensamento que o gerou. 

 
É nesta relação que se situa a presente dissertação: na ligação, perceção e 
interpretação da imagem com o som. As imagens são intrínsecas ao design, a 
minha área de formação. Num tema tão vasto, o foco inicial é perceber em que 
áreas a relação audiovisual poderá ser abordada pelo olhar do designer 
enquanto elemento de ligação entre os dois universos distintos. 
 

A abordagem metodológica é heurística e experimental, explorando através de 
vários exercícios as dimensões técnicas, tecnológicas e estéticas da 
comunicação visual do som, sendo cada um dessas experiências, mais do que 
soluções finais, retirar ingredientes para futuras incursões nesta área. 
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abstract 

 

Sound has always been a part of society's daily life, whether through a simple 
whistle or singing during the cultivation of fields in the 18th century, as well as in 
the recent electronic gadgets that are carried in the pocket, in the noise of the 
urban environment and even in the silence. Everything can be part of the way 
we listen and how we give to sound a physical and visual value. Voluntary or 
involuntary, an image will be associated with a sound. 

 
The familiarity of sounds allows the creation of images - from the image of the 
reproduction medium itself to imagined visual conceptualizations - thus giving 
rise to different interpretations and visual representations in the physical 
environment - from projections, posters, videos, photographs or notations - 
which, somehow convey an idea and create links to the thought that spawned 

it. 
 
It is in this relation that the present dissertation is located: in the connection, 
perception and interpretation of the image with sound. The images are related 
to the design, my area of education. In such a vast subject, the initial focus is to 
understand in what areas the audio-visual relation can be approached by the 

designer's view as an element of connection between the two different 
universes. 
 
The methodological approach is heuristic and experimental, exploring through 
various exercises the technical, technological and aesthetic dimensions of the 
visual communication of sound, each of these experiences being more than 

final solutions, removing ingredients for future incursions in this area. 
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Dos primórdios do século X com Guido D’Arezzo, dos 
cantares populares americanos do século XVIII e das notações 
gráficas do século XX1, aos aparelhos eletrónicos sonoros 
que temos sempre connosco, que o som faz parte do nosso 
imaginário auditivo e visual. Toda esta evolução permitira que 
se refletisse cada vez mais sobre a relação do som + imagem. 
Voluntária ou involuntariamente, associa-se uma imagem 
a um som (Proy, 2002, p. 17), dada a crescente perceção e 
familiaridade com o meio audiovisual. Mentalmente criamos 
representações visuais sobre determinado som. Estas 
representações podem-se traduzir meramente em imagens, 
tanto ficcionadas como projetadas na realidade, seja ela 
física ou conceptual. O principal é que se crie ligações ao 
pensamento daquilo que se quer comunicar2.

A presente dissertação situa-se exatamente neste campo: 
na relação, perceção e interpretação da imagem – intrínseca 
ao design – com o som – ligada à música. As mesmas são 
intrínsecas ao design, a minha área de formação. Num tema 
tão vasto, o ponto de partida é perceber em que áreas esta 
abordagem audiovisual será pertinente, segundo o olhar do 
designer e o interesse pessoal. ¶

0.0. 
Overture

1 Refere-se aos Espirituais Negros, 
característicos dos escravos afro-
americanos e que culminarão na 
música Gospel. 
Fonte: http://www.negrospirituals.
com/index.html

2 Sinestesia.

Fig. 1. Maestro Leonard Bernstein durante o ensaio 

com a Cincinnati Symphony no Carnegie Hall (1977). 

Fonte: https://www.northcountrypublicradio.org/news/

npr/165677915/do-orchestras-really-need-conductors. 

Edição editorial por (Baptista, 2017).
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(latim imago, -inis, representação, 
forma, imitação, aparência)

substantivo feminino

1. Representação de pessoa ou coisa.
2. Figura ou efígie de um santo, 
da Virgem ou de Cristo.
3. Semelhança.
4. Representação (no espírito) de uma ideia.
5. Pessoa formosa.

Informal
6. Metáfora.

Gramática

(latim sonus, -i)

substantivo masculino

1. O que soa aos ouvidos.
2. Modo, maneira.

Figurado
  

3. Qualquer emissão de 
voz simples ou articulada.

Gramática  
4. Toque, toada.

ao som de
1. Com acompanhamento de.

i·ma·gem

“imagem”, in Dicionário Priberam da 
Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2013, https://www.priberam.pt/dlpo/
imagem [consultado em 28-10-2017].

som 1

som 2

|sóme|

“som”, in Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://
www.priberam.pt/dlpo/som [consultado 
em 28-10-2017].

substantivo masculino

1. Unidade monetária do 
Quirguistão (código: KGS). 

Economia

Plural: somes.

Fig. 2. Trent Parke (2002), Australia, 

Sydney, George Street, City Centre.

Edição editorial por (Baptista, 2017).

Fig. 3. Josef Koudelka (1974), Notting 

Hill Carnival.

Edição editorial por (Baptista, 2017).

(Priberam, 2008)

(Priberam, 2008)
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0.1. O ponto de partida como ponto de reflexão

Como foi referido, somos constantemente bombardeados com 
informação visual e sonora vinda de todos os lados, algo que tenderá 
a aumentar. Cada vez mais, a nossa “biblioteca mental” é preenchida 
com novas relações audiovisuais. A tecnologia, neste aspeto, tem 
um peso enorme e o designer, enquanto pensador e projetista, tem 
a responsabilidade de contribuir para um melhor envolvimento e 
relação com a imagética e a inteligibilidade do som. A tecnologia 
servirá não apenas para reproduzir som, mas também para o registar 
e criar. À velocidade que se vive, é imprescindível que a tecnologia 
responda num menor tempo possível para se obter um resultado tanto 
visual como sonoro. Enquanto no século IX demoraria várias semanas 
ou meses a copiar manualmente uma partitura de uma obra3, os 
constantes avanços da tecnologia da imprensa no século XV levaram 
a encurtar cada vez mais esse tempo. Agora, em pleno século XXI, 
podemos receber e criar, numa questão de segundos, uma quantidade 
enorme de informação visual. Sendo assim, esta necessidade de criar 
formas simples e rápidas de produzir e reproduzir imagens, teve um 
impacto tremendo nos conteúdos criados, precisando de soluções 
que contribuíssem para o crescimento científico, social e artístico 
tanto da imagem como do som. Também na fotografia, a vontade de 
registar imagens de forma rápida e simples, sem recorrer à pintura, fez 
com que no século XVIII4 se desse um impulso significativo que criara 
novos paradigmas para a relação da imagem e do som, tal como o 
desenvolvimento do cinema5. 

Visual e conceptualmente, um som pode ser associado a uma 
representação imaginária, causada pela alusão a formas, cores, 
cheiros, etc. Essa associação é feita a nível psicológico, ou seja, é 
pessoal e pode ou não ser credível entre indivíduos, o que quer 
dizer que esta representação mental pode ou não ser “verdadeira” 
consoante o recetor que a imagina. Quando é representada 
fisicamente – através de um cartaz, vídeo-projeção ou ilustração –, 
poderá causar diferentes reações dadas as semelhanças ou extremas 
diferenças sobre o que está a ser mostrado. A isto, chamar-lhe-
emos o efeito da sinestesia (Hubbard & Ramachandran, 2005, p. 1), 
que permite ouvir um som e relacioná-lo com uma cor ou imagem, 
ou seja, criar uma ligação direta entre a audição e a visão. Dentro 
do som, podemos eventualmente despoletar duas ações: uma que 
tentará caracterizar o que está a ser ouvido – por exemplo, ao ouvir 
uma pessoa na rádio ou um instrumento em particular, através 
das características do som que está a ser reproduzido, poder-se-á 
criar uma imagem mental disso mesmo; A segunda também está 
relacionada com as características desse som, mas não se refletirá 
numa imagem de um objeto real, mas sim em sensações que se fazem 
associar a esse som – por exemplo, a sensação de que duas texturas 
sonoras distintas poderão causar impressões de algo aconchegante 
ou algo extremamente inquieto. São duas formas de perceber 
mentalmente como o som pode ter comportamentos diferentes a nível 
psicológico e de meta perceção (Flusser, 2002, p. 7).

É nesta base que se fundamenta o presente estudo: na relação 
entre o som + imagem, que serviu de sustento inicial para as reflexões 
e exercícios seguintes. Esta relação não é aplicada meramente na 
imagem estática ou vídeo, nem no som audível. Está sim, como 
introduzido, aplicada no conceito da imagem como representação 
visual ou como expressão, seja dada pelo movimento do corpo 
ou de um artefacto físico. O som não surge apenas em forma de 
música, surge como representação sonora no seu todo: o ruído de 
um carro ou um som de um instrumento encontram-se na mesma 
forma de representação, mas com significados distintos, assim como 
a representação visual desse mesmo som, sem o ouvir. Desta forma, 
permite criar pontes entre o que é representado visualmente e o que é 
ouvido física ou metaforicamente.

Numa então primeira abordagem a este tema, o principal 
interesse fora perceber de que maneira é que este tema e o design 
se relacionavam e encaminhá-lo nesse sentido. Passou-se por 
uma recolha, análise e esquematização de diferentes áreas da 
representação visual + sonora em que, de forma particular, abordavam 
a mesma relação. Esta investigação inicial serviu para situar e perceber 
onde é que o design teria espaço de intervenção. Dentro desta 
seleção de áreas, as mesmas estendem-se numa linha conceptual de 
conhecimento e explicam a sua génese de intervenção artística. Não 
só a seleção, mas a sua esquematização servira para uma posterior 
teorização. Os termos de variação das mesmas são representados 
pelos meios artísticos – correspondente à conceptualidade, abstração, 
contemporaneidade e movimento filosófico – e científicos – referente 
ao ensino, teoria, informação, formação e especificidade.

A divisão feita ajuda a perceber o peso que cada uma das áreas 
tem nos termos conceptuais aplicados. Nela também se reconhece a 
mutabilidade das áreas de estudo e como estas podem ter exemplos 
pertinentes tanto artísticos como científicos. Por exemplo, numa 
vertente mais artística, a videoarte pode apresentar características 
audiovisuais que denota uma conceptualidade e subjetividade 
temática que se difere das vertentes científicas da notação ou 
condução musical. Porém, estas podem ser canalizadas para a 
vertente oposta. Esta mutabilidade permite que as áreas não sejam 
constantes e se tornem mais dinâmicas entre elas. ¶

3 Protagonizado pelos Monges 
Copistas, que se encarregavam 
de copiar todo o tipo de obras 
literárias ou musicais que 
encomendassem.

4 Por volta deste século, surgem as 
primeiras experiências à volta de 
materiais fotossensíveis que, mais 
tarde, influenciarão a fotografia 
analógica e digital.

5 Muybridge no final no séc. XVIII 
apresentou Horse In Motion, onde 
uma série de imagens representa 
o movimento de uma carroça e de 
um cavalo.

O campo do cinema foi talvez 
um dos que mais contribuiu, 
cresceu e prosperou esta relação. 
Começaram a surgir estudos e 
pensamentos em torno de novas 
formas de responder às ideias e 
necessidades que iam surgindo. 
Desde a criação dos Soundies 
(UCLA Film & Television Archive, 
1946) ou os genéricos de Saul 
Bass, que a barreira entre o som 
e a imagem se foi transformando 
em ponte.

Fig. 4. Edward Muybridge (1878), 

The Horse in Motion. 

Coleção: Leland Stanford.

Fig. 5. Gjon Mili (1952), Jascha Heifetz a tocar violino no estúdio de Mili com uma luz no arco para capturar o 

movimento. Fonte: https://www.pinterest.pt/pin/384283780684469349/
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VJing

Videoarte

Artístico

O Cinema 
e o genérico

Artes performativas
 vs. performance
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O carácter de cada um dos tópicos sugeridos seriam interessantes de abordar, não só pela sua 
relação com a imagem, mas pelo meu interesse pessoal. No entanto, e após uma análise sobre 
que tema seria mais pertinente e, ao mesmo tempo, espoletasse um maior interesse pessoal 
e científico, a escolha incidiu na notação musical e no estudo de novas formas de linguagem 
da escrita da música. Asssim, o design entra neste campo como explorador, analisador e, 
porventura, solucionador de possíveis problemas que surjam. ¶

6 “The Art of Title” é o projeto que 
investiga sobre o genérico do cinema e 
a sua evolução. 
Fonte: http://www.artofthetitle.com

0.2. Do audiovisual científico ao artístico

Fig. 7. Horacio Vaggione 
(1970), L’Art de la 
Musique N°2, for 4 
oscillators. Fonte: https://
llllllll.co/t/experimental-
music-notation-
resources/149/145

Fig. 9. Ersinhan Ersin, 
I hate 2D Posters.

Fig. 10. Spike Jonse (2011), 
cartaz para Scenes From 
the Suburbs.

Fig. 6. Lawrence K. Ho 
(2011), Gustavo Dudamel. 
Los Angeles Times.

Fig. 8. Romain Etienne 
(2017), Hakanai.

Fig. 11. VJing, projeção.
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Fig. 14. Nam June Paik 
(1985), Video Flag.

Edição editorial por (Baptista, 2017).
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0.3. O itinerário da iteração

Ao longo desta investigação, o design também se volta para 
questões mais pragmáticas e circundantes a si próprio. Por momentos, 
poder-se-á questionar o posicionamento do autor enquanto designer 
pela interpelação a tópicos tão diversos. Porém, essas dúvidas são 
naturais – e até necessárias – para colocar o leitor numa situação de 
reflexão sobre como este enredo de temas se aplica ao design.

Todos estes temas têm a sua lógica prática e conceptual. Todos 
eles surgiram da constante vontade de querer saber mais, de querer 
relacionar tudo com tudo. Como referi no início deste capítulo, vivemos 
rodeados de informação. É, portanto, imperativo que as matérias 
se relacionem. É preciso que funcionemos como uma avalanche de 
informação que se cruza e aglomera tudo o que aparece à sua frente.

Começou-se pela música e por perceber como é que ela se 
relaciona com a minha área de estudo e o meu profundo interesse 
pela imagem, não contrapondo também à minha profunda relação de 
mais de uma década com a música – a tocar, a compor, a estudar, a 
fotografar, a produzir e, sobretudo, a ouvir.

A área da notação é só um pequeno ponto que abordo. A área da 
educação, que sucede à da música, pretende abordar a possibilidade 
de uma ligação mais amigável com a sua prática. A ludicidade (Lopes, 
2005) é uma forma de educar através do ato de brincar. Enquanto se 
brinca, também se explora e se erra, e enquanto se erra, também se 
aprende. Como vivemos num mundo altamente tecnológico, não será 
de todo em vão questionar como é que a tecnologia contribui – ou 
pode contribuir – para a aprendizagem e, consequentemente, para a 
relação com a música e a imagem.

Toda a pesquisa funcionou como um aglomerador informativo que 
serviu essencialmente para errar, experimentar e errar outra vez. O 
projeto final, que irá ser apresentado, é apenas uma forma de responder, 
a nível prático, a toda esta investigação. Aliás, todos os pequenos 
exercícios feitos serviram para ir ao encontro de respostas sobre como 
é que o design servirá, não só como ferramenta visual, mas como a 
sua forma de pensar e a sua visão poderão trazer novas abordagens à 
maneira como as pessoas se relacionam com a música e com a imagem. ¶

“All of old. Nothing else ever. 
Ever tried. 
Ever failed. 
No matter. 
Try again. 
Fail again. 
Fail better.”  

Fig. 15. Bell Labs (1950), Neon 

Lamp Traces Sound Wave.

7 Em português: “Tudo antigo. 
Nada de mais. Tentar sempre. 
Falhar sempre. Não importa. 
Tentar outra vez. Falhar outra vez. 
Falhar melhor.”
Editorial por (Baptista, 2017).

(Beckett, 1989, p. 101) 7
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1.1. A notação gráfica do som: contexto histórico

Com a esquematização8, foi possível perceber em 
que áreas o design poderia ter uma maior pertinência. 
A escolha recaiu na notação musical e, por conseguinte, 
na representação visual da música pela possibilidade de 
abordagens gráficas inerentes à mesma e pela curiosidade 
de exploração da mesma com o intuito de a comunicar 
através do design. O ponto de partida após a delimitação 
do tema para esta investigação, passou por aprofundar 
o estudo no seu contexto de evolução a nível gráfico, 
comunicativo e social. Para tal, recolheu-se e analisou-se 
um conjunto de representações gráficas de música ao 
longo dos séculos, em diferentes contextos históricos e 
geográficos. O objetivo era perceber onde surgiu, as razões 
de ter surgido e como evoluiu e se moldou às necessidades 
que foram surgindo aos músicos e compositores.

“All notated music is graphic  
in the sense that there are 
signs to tell you what to do 
and when to do it.”9

(Phillips, 2013)

1.0. 
O grafismo no som 
segundo o designer

8 Referida no capítulo 0.2.

9 Em português: “Toda a 
notação musical é gráfica 
no sentido em que há sinais 
que dizem o que fazer e 
quando o fazer.”

Fig. 16. Marcelo Gutman (2014) contruiu esta colagem 

para Andre Cadere e intitulou-a de A Round Bar 

of Wood. Gutman é muito conhecido por esta 

abordagem da notação, utilizando a colagem sobre 

papel para compor música abstrata. Fonte: https://

www.flickr.com/photos/marcelogutman/14019927573/. 

Edição editorial por (Baptista, 2017).
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A notação musical surge com a necessidade de registar a música 
graficamente, para que a mesma possa ser lida e interpretada por um 
músico sem que este o fizesse de ouvido (Tufts & Sacred, 2010, p. 154). 
No entanto, mesmo que a música tenha evoluído ao longo dos séculos, 
durante esse período, a notação ficou graficamente estável, dada uma 
desnecessidade de alterar a maneira como era escrita. Mesmo que 
musicalmente se notem várias diferenças entre o Barroco do século 
XVI ou o Romântico do século XIX10, graficamente mantiveram-se 
muito semelhantes na forma de escrita, uma vez que a versatilidade 
da notação permitia esse registo homogéneo (Tufts & Sacred, 2010, 
p. 158). Porém, com a constante evolução musical e a abertura para 
novas ideias de composição, a notação convencionada durante séculos 
tornou-se ineficiente na resposta a essas mesmas alterações. Desta 
forma, rompem-se os paradigmas de escrita. Os artistas plásticos 
misturam-se cada vez mais com os músicos e daí culminam novas 
formas de representação musical e de composição. Mesmo sem um 
estilo consensual de notação, até então convencionado, o que ficaria 
implementado seria a ideia de criar imagens que se traduzissem em 
música. Esta liberdade de escrita permitiu libertar os compositores 
do que era convencionado e ao mesmo tempo permitiu explorar 
cada vez mais os instrumentos na sua totalidade sonora e tímbrica. 
Para além disso, permitiu que em vez de se preocuparem com uma 
nota específica, se preocupassem com a textura envolvente. Também 
graficamente trouxe vantagens e permitiu criar uma série de novas e 
diferentes, entre elas, representações musicais, controladamente livres 
de interpretação (Psimikakis-Chalkokondylis & Newland, 2010).

“New things are often viewed as being better and 
more advanced than older counterparts. However, new 
does not denote superior.”11

(Strayer & Strayer, 2013, p. 1)

10 A música barroca desta 
época é muito ornamentada 
melodicamente. A estrutura rítmica 
é muito regular e rígida, para 
além de ter o contraponto (baixo 
“contra” a melodia) como uma das 
características. Um dos exemplos 
mais importantes deste estilo 
são Bach e Händel. Contraponto, 
o Romântico é extremamente 
expressivo, emotivo e a nível de 
escrita é cada vez mais complexo, 
principalmente nas orquestrações 
por terem uma maior variedade de 
instrumentos. Beethoven e Wagner 
trouxeram uma vaga de novas ideias 
e desenvolvimentos para o género.

11 Em português: “Novas 
coisas são vistas como sendo 
melhores e mais avançadas 
que as anteriores. Contudo, 
‘novo’ não significa ‘superior’”.

Uma das poucas referências à música que se manteve estável ao 
longo dos séculos foi a notação. A não necessidade de evolução 
denota essa adequação das metodologias de escrita antigas que 
ainda hoje se refletem. A maior diferença advém da própria prática 
e necessidades composicionais da época em questão. Nos séculos 
anteriores ao IX, as práticas musicais eram feitas por um leque muito 
restrito de pessoas, que se estende até ao século XIX, em que grande 
parte aprendia música com um mestre que transmitia a informação 
oralmente. Assim, a notação nesta época servia como suporte de 
memória às mesmas (Strayer, 2013, p. 1).

Segundo Rastall (1982, p. 15), a notação pode ser dividida em dois 
grandes grupos de conceitos definidos segundo a cultura do país em 
questão: notação fonética e notação intervalar. A primeira refere-se à 
representação através de letras, números ou signos e é mais comum 
na região da antiga Grécia e China; a intervalar corresponde ao uso de 
grafismo para representar as notas com maior exatidão e é mais usual 
encontrá-la na cultura ocidental12. A estas também lhes pertencem os 
neumas: as representações gráficas desses mesmos sons. A palavra 
“neuma” deriva do grego “signo” e que, para Leo Treitler (1982), 
denomina-se como as “sílabas transformadas em melodias” (Strayer, 
2013, pp. 1–3). Neste ponto de vista, e em pleno século IX, os neumas13  
são colocados por cima dos textos entoados de forma a indicar o 
movimento que a melodia deveria seguir14. As notas seriam mais 
exatas, apesar da grande tradição da época passar pela transmissão 
oral de conhecimentos e interpretações de memória. A dada altura, era 
tão pessoal que poderia diferir do original dessa mesma melodia. 

12 Muitas das características 
culturais da música são possíveis 
de detetar consoante as diferenças 
intervalares. Por exemplo, a música 
ocidental tem meios tons como 
intervalo mínimo, enquanto a 
oriental tem micro tons. Basta 
ouvir o tema “Within You Without 
You” (1967) e a “Get Back” (1970), 
dos Beatles para se perceber as 
diferenças entre os dois géneros – 
mesmo dentro da mesma banda.

13 Que se podem considerar como 
os primórdios das “notas musicais” 
tal como as conhecemos.

14 De notar que o estilo musical em 
voga se baseava no canto. A nível 
instrumental, os mesmos tinham a 
função de acompanhamento, por 
acordes, sempre respeitando as 
regras de composição impostas, 
para que seguissem as melodias 
feitas para o canto.

Fig. 17. Figuras de notação chinesa Gugin. 

Fig. 18. Notação vertical vhinesa Gongche.

Fig. 19. Notação Bizantina.

Fig. 20. Adémar de Chabannes (sec. X), Tonary. 

Fig. 21. Notker Balbulus (1151), Graduale – Notkeri Sequentiae.

Fig. 22. Graduale - Tu es Deus.
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A constante evolução musical e composicional 
trouxe assim necessidades que se refletiam também 
no progresso da escrita. Inicialmente, a forma 
encontrada por Guido D’Arezzo15, referida por Dom 
Anselm Hughes (1960, p. 290), consistia no acréscimo 
de uma linha, geralmente a vermelho ou azul (pouco 
frequente), no topo do texto. A linha correspondia a 
um som exato, ou seja, era tida como uma referência 
visual de uma determinada nota – normalmente 
ao fá – e permitia perceber por onde a melodia se 
movimentava, tanto acima como abaixo desta. 

Os passos seguintes passaram pelo acréscimo de 
mais linhas, todas elas de diferentes cores, até ao 
máximo de 4, e que por vezes tinham o acréscimo 
do nome da própria nota referente – mesmo sendo o 
fá (“F”) o mais utilizado, podiam surgir algumas em 
dó (“C”) – sendo que mais tarde seriam conhecidas 
por claves. A utilização da cor e da identificação 
escrita da nota, neste contexto, permitia uma maior 
facilidade na leitura das peças, trazendo claras 
vantagens e rigor às interpretações.

15 A história não é clara nem coerente na atribuição de 
créditos ao criador da notação (Strayer, 2013, p. 4). 
Porém, esta prática é geralmente creditada a Guido 
D’Arezzo que trouxe esta ideia para conseguir ensinar 
“em três dias o que levaria semanas a decorar” (Strunk 
& Treitler, 1984, p. 217).

16 Em português: “Na música, como na poesia, 
a arte existe apenas ao longo do tempo e 
consequentemente a sua organização temporal é 
um aspeto fundamental para ambas”.

(Waite, 1954, p. 13)

motionmotion

“Music, like poetry, is an 
art which exists only in 
the succession of time 
and consequently an 
organization of temporal 
motion is a fundamental 
requirement of both arts.”16
motionmotion

Estes avanços não só facilitaram a leitura da peça, como deixaram a sua transmissão 
oral menos necessária, podendo ser lida sem ser ouvida, para além de permitir a 
memorização mais rápida. O facto de não necessitar forçosamente de alguém para a 
ensinar oralmente, leva a que as cópias das notações sejam levadas para vários outros 
locais. Apesar disso, Anna Berger (Strayer, 2013, p. 5) assume que esta evolução 
não retirou importância aos mestres que ensinavam música, mas ajudou de forma 
significativa no método como eles ensinam e como os alunos aprendem.

Vista esta parte estar relativamente bem resolvida, o ponto crucial de intervenção 
seria na representação espacial e temporal e consequentemente no ritmo.

“Rhythm is the soul of a melody. Its presence 
endows the composition with life and unity.”17                                                     

(Weakland & Apel, 1959, p. 34)

17 Em português: “O ritmo é a alma da melodia. A sua 
existência reforça a composição com vida e união.”

Fig. 23. Antiphonarium Massilense (1201-1300).

Fig. 26. Rascunho de Guiddo d’Arezzo para a leitura de notas através da mão.

Fig. 24. Excerto (séc. XII) de notação com 4 linhas. 

Fonte: http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/

the-evolution-of-the-treble-clef-

Fig. 25. Montecassino (séc. XII), neumas beneventes.
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No século XII, como consequência do crescimento da polifonia 
em Notre Dame18, neste mesmo local, Leoninus e Perotinus 
respetivamente, escreve e reescreve partes para Magnus Liber Organi. 
Este livro conta pela primeira vez com composições polifónicas 
organizadas ritmicamente com dois valores temporais: curto – brevis – 
e longo - l o n g a . Franco von Köln19 acrescentara a este sistema, entre 
1260 e 1280, a semibreve e um esboço de uma pausa no seu livro Ars 
Cantus Mensurabilis20 (Strayer, 2013, pp. 6–7).

No crescimento dos dois séculos seguintes, o movimento da Ars 
Nova, segundo Lloyd Ultan (1977, pp. 20–21), levou a que surgissem 
representações gráficas de notas e de divisão rítmica, tanto em 
perfeito, como imperfeito, que se assemelhariam ao que hoje é 
entendido por compasso binário e ternário, respetivamente. 

Para além do crescimento da notação da música, há um conjunto 
de referências gráficas possíveis de identificar e que permitem que 
se relacionem entre elas. Analise-se os manuscritos da época21 feitos 
por monges copistas do século IX. Antes da imprensa, as partituras, 
assim como os livros, eram copiadas à mão, o que levava muito tempo 
a serem finalizadas, num processo lento e exclusivo para quem depois 
possuía este tipo de conteúdos. The Book of Kells22, por exemplo, 
mostra coerências gráficas que são visíveis em muitas das partituras 
deste tempo (Scelta, 1997, p. 2). A mais notória é o uso de letras 
capitais no início dos parágrafos e de iluminuras. No primeiro caso, 
estas são representadas com ornamentos floreados, apenas com 
linha, sobre um caractere semi-uncial irlandês. Em partituras, como 
grande parte delas eram destinadas a cantores ou coros, no início da 
mesma era desenhada uma capital e, no início de cada verso, uma 
capital bem mais pequena, mas com peso visual suficiente para se 
destacar do resto do texto.23 Com uma maior variedade de cores – 
desde vermelhos e azuis, até amarelos, laranjas, castanhos e cinzentos 
–, as iluminuras são representadas por uma complexidade maior nos 
motivos ornamentados, que muitas vezes se prolongavam para o resto 
da página e, em nalguns casos, complementavam-se com ilustrações 
na mesma página ou na página seguinte.

18 Na Catedral de Notre Dame em 
Paris, França.

19 Franco de Colónia, monge 
alemão.

20 Fez corresponder a cada 
uma das figuras rítmicas uma 
simbologia diferenciada para as 
distinguir e criou padrões rítmicos 
que permitiram a divisão temporal 
entre eles.

21 Visto a imprensa ter sido criada 
no século XIV por Gutenberg.

22 Livro evangélico irlandês, do séc. 
IX, que é considerado uma relíquia 
e sobre o qual pouco se sabe das 
suas origens.

23 Por vezes e para facilitar 
a leitura, as letras eram 
representadas numa cor diferente 
do resto do texto – na maioria a 
vermelho ou azul; noutros casos, o 
início de cada obra é representado 
por iluminuras. Estas mesmas 
retratam motivos da época, 
consoante o seu destino, seja 
por motivos religiosos, seja por 
corteses e dionisíacos – muitas 
vezes com representações de 
músicos, vestidos a rigor e do tipo 
de instrumentação que usavam.

Todos estes avanços constantes na escrita de música levaram a que esta 
se tornasse cada vez mais exata e se fosse adaptando às necessidades dos 
autores. Por conseguinte, levou a que a notação ainda hoje utilizada fosse 
semelhante à usada há séculos, apenas com o acréscimo e redesenho 
de alguns destes símbolos. A comunicação oral continua como peça 
complementar à sua interpretação (Strayer, 2013, p. 11). ¶

“Am I 
writing 
individual 
notes or 
am I writing 
motion?”24

(Chase, 2015, p. 3)

24 Em português: “Estou a 
escrever notas individuais 
ou estou a escrever 
movimento?”

Fig. 27. Excerto I do Livro de Kells. com uma 

forte presença da cor.

Fig. 28. Excerto II de uma iluminura do Livro de Kells 

com uma cena de caça.

Fig. 29. Capitular. Ms. 9 Parchment (1300) 
do Mosteiro Franciscano.

Fig. 30. Capitular. 
Typographia Medicea (1914). 

Fig. 31. Jean Mouton, motete 
Celeste Beneficium.

Fig. 32. Iluminura de Le Remède de 
Fortune, por Guillaume de Machaut (1586).

Fig. 33. Giovannino da Genova (séc. XIII), 
O Último Julgamento, iluminura. 
Fonte: www. gettyimages.com

Fig. 34. Francesco Landini (1410-15), representação de 
Lady Music, com vários instrumentos. 
Fonte: Codex Squarcialupi.

Fig. 35. Jacques Barbireau (1420-91), Kyrie para missa.
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1.1.1. Exercício experimental de notação nr. 1

 I.I 

O primeiro trabalho prático aborda a 
comunicação de determinados pontos básicos 
da música, nomeadamente o ritmo, a melodia 
e a coordenação entre ambos, através do 
desenvolvimento de uma notação musical com 
uma linguagem que pudesse ser percebida 
mesmo sem conhecimentos prévios. Nesta 
primeira fase, foi desenhada uma série de 
exercícios com dificuldade crescente, onde se 
pretendia explorar os conceitos de ritmo e de 
tempo e, assim, perceber como posteriormente 
eu poderia trazer esta linguagem para um 
novo tipo de notação. É composta apenas 
por formas circulares que correspondem a 
uma figura temporal, que varia consoante 
o seu tamanho – por exemplo, quanto mais 
pequena, menor o tempo. Para representar 
as pausas e numa associação ao vazio, as 
circunferências eram representadas só com 
linha e sem preenchimento – a ausência de 
ritmo, o branco/transparente (Kandisnsky, 
1996, p. 95). Para além disso, existe uma figura 
ondulada associada à ideia de repetição – loop 

– de motivos rítmicos ao longo de determinado 
tempo. A divisão da folha de cada exercício 
é feita em duas partes, ou seja, na mesma 
página encontrava-se uma leitura para 
percutir tanto para a mão direita como para 
a esquerda. O princípio passa pela percussão 
simultânea com ambas as mãos ou com 
algum instrumento rítmico, trabalhando assim 
também a parte coordenadora. 

Os problemas nestes exercícios 
encontravam-se na dificuldade da leitura. Entre 
elas podemos encontrar a distância entre cada 
uma das partes para cada mão; a leitura vertical 
– de cima para baixo – contrariando a leitura 
natural para os ocidentais, da esquerda para 
a direita; a forma utilizada para a repetição de 
motivos rítmicos; a ausência de um elemento 
que desse a entender que o motivo iria ser 
repetido; e a dificuldade em perceber e 
coordenar os diferentes elementos – causada 
principalmente pela distância entre as mãos.

 I.II

Na segunda experiência, foi explorada 
a coordenação com a melodia que, 
neste exemplo, tirou partido da música 
“Twisted Nerve” (Bernard Herrmann, 
1968). A inspiração foi retirada das 
primeiras experiências para uma notação 
mais exata, partindo dos princípios 
encontrados em Guido D’Arezzo 
(de adição de uma linha de apoio), 
culminando em alguns exemplos vistos 
em karaokes ou videojogos musicais. A 
leitura, neste caso, era feita da esquerda 
para a direita e tinha tanto uma linha 
de leitura para a melodia – assobio/
canto – como para o acompanhamento 
– piano. A característica principal deste 
exemplo é a identificação de uma nota 
principal central. O princípio era que 
esta nota fosse dada como referência 
e depois todas as seguintes fossem 
distanciadas consoante o intervalo das 
mesmas. Dentro desse espetro e de 

forma a evitar linhas complementares 
para notas muito graves ou agudas, 
seria adicionado uma referência da 
notação tradicional: a inscrição de um 8 
ou 16, consoante o necessário, para se 
perceberem os saltos intervalares.

Os problemas neste exercício surgiram 
da perceção exata das distâncias a 
que as notas estavam entre si, ou seja, 
para quem não tivesse experiência na 
música e dificuldades em afinar a voz/
assobio, a distância entre notas podia 
ser interpretada de diferentes formas e, 
consequentemente, não ser precisa.

Estes dois exercícios serviram 
para perceber que estes tipos de 
linguagens já estão explorados e, da 
forma que foram desenhados, não 
trazem vantagens na leitura para este 
público alvo, segundo professores 
especializados na área (neste caso, 
segundo a Prof. Dra. Helena Caspurro). ¶

8

88 8

+

8

88 8

+

+

~

~

Fig. 36-40. Diferentes tipos de exercícios desenvolvidos 
com diferentes níveis de dificuldade.

Fig. 41 a-b. Twisted Nerve reescrito segundo a simbologia da Fig. 42.

Nível 2 Nível 1

Nível 4

Nível 3

Nível 5

Fig. 42. Figura modular para a escrita de notação neste exercício.

Fig. 43. Parte de Twisted Nerve, 
Herrmann (1968).
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1.2. A representação gráfica da música 
eletroacústica a partir do séc. XX

O século XX trouxe para a música e artes no geral 
uma nova vaga de pensamentos e experiências 
que se prolongaram ao longo deste, entre eles, o 
desenvolvimento da tecnologia, uma maior aproximação 
às questões educacionais numa vertente cada vez mais 
dinâmica no cruzamento de diferentes áreas artísticas e os 
avanços em novas áreas como a fotografia e o cinema.26 

A sociedade moderna do século XX começava a sentir-
se saturada dos vários fatores socioeconómicos pela 
qual a Europa e EUA atravessavam e, ao mesmo tempo, 
entusiasmada pelo progresso científico e tecnológico que 
estava a atravessar (Kaneda & Sen, 2014). Uma nova onda 
de pensadores surge, continuando o trabalho que vinha 
a ser feito até então e tentando com que a sociedade 
progredisse com o mesmo impacto que as restantes 
descobertas e criações. As guerras mundiais e as crises 
político-económicas motivaram a que, a nível das artes, os 
artistas se sentissem menos capazes de se expressar pelos 
meios tradicionais que até então vingavam (Stamp, 2013).

Este foi um dos motes que levou a novos movimentos 
artísticos que, por um lado, corromperam as regras pelas 
quais se tinham vindo impondo, e por outro abriram cada 
vez mais horizontes e criaram uma sociedade crítica para 
com a arte e a arte crítica para com a sociedade.

Os primeiros 50 anos foram de descoberta e imposição 
de novos pensamentos e tecnologias. Ao longo destes, 
são várias as ligações multidisciplinares que começam a 
surgir, desde novas abordagens escultóricas, a artistas 
plásticos a colaborarem com músicos e engenheiros para 
criar novas potencialidades com os computadores, tanto 
hardware como software, que permitiram repensar a 
sua utilização. Estas tecnologias começam a entrar cada 
vez mais no quotidiano social e, por sua vez, no artístico. 
Com esta abertura do leque de possibilidades após a sua 
inserção, os artistas tenderam a encontrar cada vez mais 
o que procuravam para se expressar, o que até então era 
redutor. Assim, a eletrónica entra dentro das salas de 
ensaio, ao mesmo tempo que as artes plásticas se deixam 
invadir e sentem a vontade de invadir a música.27 Esta 
transversalidade nas artes leva ao surgimento da música 
eletrónica e de todas as variáveis que de lá surgiram (Tufts 
& Sacred, 2010, p. 166).

“ … silences of   4’33’’ were not, 
after all, silences, since silence 
is a state which   it’s physically   
impossible to   achieve”25    
Nyman, Michael (1974, p. 25)

25 “… os silêncios de 4’33’’(Cage, 1952) não eram, de 
todo, silêncios, desde que o silêncio é um estado que 
fisicamente é impossível de obter.” Nyman (1974) 
refere-se à peça de Cage (1952) como sendo algo mais 
do que uma obra de música. Cage, no contexto em 
que a escreveu, insere-a como arte performativa. 4’33’’ 
não é apenas uma obra silenciosa, é uma reflexão 
sobre o silêncio e como nós vemos o silêncio. 

27 A música eletrónica representa bem mais do 
que um género musical. Representa o som que é 
criado digitalmente, sem recursos a instrumentos 
analógicos. Segundo a EMS (Electrocacoustic 
Music Studies), a música eletrónica é um braço da 
música eletroacústica, ou seja, ambas definições 
são próximas e referem-se ao uso de elementos 
eletrónicos ou digitais para produzir som. A diferença 
encontra-se naquilo que a música eletroacústica 
representa, que é significativamente mais. Esta 
engloba não só a música eletrónica, como também 
a música concreta, tape music e música gerada por 
computador. A EARS (Electroacoustic Research 
Site) classifica-a como sendo “toda a música 
que tenha a intervenção da eletricidade na sua 
produção ou registo”. Kevin Austin vai mais longe 
e diz que representa “o uso da eletrónica para a 
conceção, criação, armazenamento, produção, 
interpretação, distribuição, reprodução, perceção, 
cognição, visualização, análise, compreensão e/ou 
concetualização do som” (Weale, 2005).

Fig. 44. John Cage no Festival 

des Horens. Foto de Erich Malter. 

Fonte: John Cage Trust.

26 Pensava-se que trariam consequências para a 
pintura e o desenho, mas apenas serviram para 
introduzir novas ideias. Com o próprio cinema, a 
música, assim que a tecnologia o permitira, fora 
adicionada à mesma, ou seja, a tecnologia podia 
finalmente permitir a coexistência destas duas áreas, 
na mesma película, que se contrapôs ao cinema 
até então mudo. Surgem as primeiras falas de 
personagens e a música deixa de ser tocada ao vivo 
(ao mesmo tempo que o filme é transmitido). Na 
criação de música, numa faixa estilística específica, 
a sua representação gráfica encontra os seus 
primeiros desafios e levanta questões sobre a sua 
utilidade tal e qual como era até àquela altura.



34 35

Posto isto, e no seguimento do estudo, foi 
interessante perceber como é que as artes plásticas 
entram por este campo. Uma das formas mais 
vanguardistas para a época foi a questão de registar 
a música graficamente. Os compositores começaram 
a sentir, segundo Cole (Psimikakis-Chalkokondylis 
& Newland, 2010, p. 9), uma incapacidade gráfica 
na escrita tradicional ocidental para expressar a sua 
música. O uso da notação gráfica foi, como Cole 
refere, impulsionada pelas seguintes razões: haver um 
maior interesse dos músicos e compositores em se 
envolver na criação de música, ao invés de ter músicos 
meramente reprodutores das obras dos compositores; 
descentralizar o foco no ritmo e na exatidão das notas, 
e preocupar-se com o movimento, as expressões e as 
atmosferas sónicas que se pretendam causar; permitir 
que os compositores utilizem novos materiais para o 
registo28, para além de tirar partido de novos métodos 
de impressão e utilização da cor na escrita; também 
surge o copywrite que permite que os compositores 
protejam as suas peças; e obrigar o performer a 
estar mais atento ao analisar a obra antes de a tocar, 
contrapondo a notação tradicional que, em muitos 
casos, era lida à primeira vista. As notações começam a 
tornar-se em “mapas musicais” (Phillips, 2013), que dão 
pistas e indicações e não só se tornam tão vagas quanto 
a liberdade dada ao intérprete, como também são 
muito específicas no tipo de som que se quer ouvir. Há 
uma maior preocupação com o timbre e a exploração 
de novos sons – provindos de variados materiais – com 
o próprio instrumento acústico até então usado.  

Surgem compositores, tanto nos EUA como na 
Europa, que ficam marcados por estes avanços a 
nível musical e representativo. Entre eles podemos 
encontrar John Cage, Earle Brown, Brian Eno, Cornelius 
Cardew e Karlheinz Stockhausen. A necessidade de se 
expressarem de outra maneira levou-os a explorar estas 
formas de representação. A atonalidade propositada 
mistura-se com a forma expressiva do desenho, que varia 
entre o abstrato, o figurativo e a representação literal. 

Neste período, também ao nível das artes 
plásticas, surgem alguns pintores que tanto 
serviram de inspiração, como ingressaram nesta 
multidisciplinariedade do som e do registo gráfico.29  
Pode-se nomear Joan Miró – cujo trabalho irá ser 
brevemente analisado no Workshop “Compor em 
Sala de Aula”, no capítulo 2.0 –, Piet Mondrian ou 
Kandinsky30. Por exemplo, se se olhar para uma parte 
da obra Music For Airports (1978), de Brian Eno, 
percebe-se algumas semelhanças ao abstracionismo. É 
possível reparar nas pequenas estruturas geométricas 
de Mondrian, que funcionam como elementos em 
loop, mas sempre mostrando pequenas nuances 
diferenciadoras, ao mesmo tempo que é representado 
um lado mais orgânico e “natural” do registo. Por sua 
vez, Cornelius Cardew representou as suas composições 
numa abstração da notação tradicional. No exemplo 
de Treatise, numa perspetiva afastada da notação31, é 

28 Como a representação por camadas de som e 
notação – exemplo da Fontana (1958), de Cage 
que recorre a papel de acetato com diferentes 
representações, levando a diferentes posições e 
sobreposições dos desenhos.

29Tom Phillips, num artigo publicado pelo The 
Guardian, reflete sobre este tópico e questiona: 
“Pode um músico tocar a partir da arte?”. Phillips 
(2013) não se refere a “traduzir” a “Mona Lisa num 
Minueto”, mas dá o exemplo da compositora Joanna 
MacGregor e do trabalho que fez neste campo nos 
anos 70, ao apresentar imagens que poderiam ser 
expostas ou simplesmente tocadas por músicos – 
ambas aconteceram. Sem precisar ir tão longe, e 
analisando tanto MacGregor, como Cornelius, Eno 
ou Cage, verifica-se uma inspiração nos movimentos 
abstracionista e geométrico que em tempos 
estiveram em voga.

30 Kandinsky, em Do Espiritual na Arte (1996, pp. 57–
59), escreve sobre a relação da música com o artista 
plástico, como é que o pintor se deixa influenciar 
pela relação da música com “a alma” e como o 
abstracionismo, a matemática e o ritmo dado pelo uso 
dinâmico e repetido das cores se refletem na pintura. 
Na sua própria pintura, há uma recriação que traduz a 
forma como pinta em som: 
www.youtube.com/watch?v=QG1YoBy18xo »

possível ter em vista uma representação quase 
infográfica de informação visual (Stamp, 2013). 
Por exemplo, a densidade informativa e gráfica 
em determinadas zonas da notação demostra 
uma igual concentração sonora, contrastando 
com a simplicidade das linhas. Um dos primeiros 
exemplos da notação gráfica – e um dos mais 
importantes – refere-se a December (1952), 
de Earle Brown. Torna-se relevante não só 
pela sua simplicidade de representação, mas 
também pela abertura que deixa ao intérprete 
de explorar a ordem dos elementos e dar-lhes 
o significado que pretende. Com isto, Brown 
cria uma espécie de “imaginário” visual que 
pretende que seja traduzido em som consoante 
o que o performer entender por esta notação. 
Já John Cage, nas Imaginary Landscape (1939-
1952)32 fez com que fosse dada a liberdade ao 
performer de interpretar a notação da maneira 
que entendesse o que deixara escrito: “It’s 
not a physical landscape. It’s a term reserved 
for the new technologies. It’s a landscape in 
the future. It’s as though you used technology 
to take you off the ground and go like Alice 
through the looking glass.”33 (Kostelanetz, 1986). 
Cage funciona como um encenador34 que dá 
indicações de como ele quer que soe a música, 
que timbres deverá usar e que movimentos 
o performer poderá fazer. Este movimento 

lento e em blocos esquemáticos é visível na 
própria notação. A base de escrita é uma 
folha quadriculada, o que leva a crer que Cage 
pretendia que se ouvisse esta construção sonora 
em blocos, fazendo um paralelismo às divisões 
da folha (Tufts & Sacred, 2010, pp. 163–164).

» Ainda sobre a cor, Kandinsky refere como a junção de várias 
artes torna uma obra maior. Um dos exemplos é Alexander 
Scriabin e o trabalho que desenvolveu com a atribuição de 
cor (em efeitos de luz) no seu Clavier à Lumière* (Galeyev & 
Vanechkina, 2001) na sua obra maior Prometheus: Poem of 
Fire (1910). “A cor é a tecla. O olho o martelo. A alma é o piano 
de inúmeras cordas. Quanto ao artista, é a mão que, com a 
ajuda desta ou daquela tecla, obtém da alma a vibração certa.” 
(Kandisnsky, 1996, p. 68).
* Esta teoria baseou-se nos estudos de Isaac Newton em Opticks 
(Newton, 1704) sobre a relação entre os tons da cor e os do 
som, onde o som varia consoante o espetro de cor, enquanto 
que a luminosidade da cor varia consoante a oitava (de Dó a Si): 
um azul-claro ou azul-escuro corresponderá à mesma nota em 
diferentes oitavas.

31 Tão abstrata que o levou a colocar duas pautas na parte inferior 
das séries para se ter mesmo a certeza do que se trata.

32 Primeira composição a ter elementos eletrónicos e acústicos 
(Schrader, 1982).

33 Em português: “Não é uma paisagem física. É um termo para 
as novas tecnologias. Uma paisagem no futuro. É o uso da 
tecnologia para tirar os pés do chão e ir como Alice (no País das 
Maravilhas) por entre o vidro.”

34 Brown e Cage partilham ambos da característica de 
“encenadores” da música. É muito visível em Calder Piece 
(1966) de Brown.

Fig. 45. Piet Mondrian (1942-43), 
Brodway Boogie Woogie.

Fig. 46. Brian Eno (1978), Music For Airports.

Fig. 47. John Cage (1958), Fontana Mix.

Fig. 49. Earle Brown (1952), December.

Fig. 48. John Cage (1939-52), Imaginary Landscape, nr. 5.

Fig. 50. Cornelius Cardew (1936-81), Treatise.
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Faça-se um retorno na história para prosseguir no estudo. Mesmo 
que a notação gráfica tenha o seu expoente máximo no séc. XX, esta 
já tem registos do seu aparecimento desde o século XIV. Nesta época, 
este tipo de notação servia apenas para a contextualização, ou seja, 
tinha apenas impacto visual interpretativo, mas sem recorrer a novas 
formas de escrita – a pauta era “moldada” consoante o desenho. 
Esta intitulava-se, do alemão, Augenmusik – do inglês “Eye-music”35 
(Psimikakis-Chalkokondylis & Newland, 2010, p. 10).

No século XVIII, começam a surgir novas ideias para ajudar não só a 
compor, mas principalmente a ensinar. Da mesma maneira que Guido 
d’Arezzo fez séculos antes ao criar as pautas, William Little e William 
Smith trouxeram a hipótese das “four shape-note” no livro “The 
Easy Instructor” (1801) (Tufts & Sacred, 2010, pp. 154–156). Consistia 
em ter quatro formas geométricas – losango, triângulo, círculo e 
quadrado – que faziam-se corresponder a quatro notas – mi, fá, sol e 
lá, respetivamente. Com esta associação, tornava-se mais fácil de ler 
e reconhecer as notas para quem estava a aprender. Quarenta e cinco 
anos mais tarde, Jesse B. Aikin propõe as “seven shape-note” (1846), 
onde completaria as restantes notas – si, dó e ré que vinham a repetir 
as formas dadas às outras notas. As formas começaram a tornar-se 
mais complexas e durante cerca de vinte anos foram sofrendo diversas 
alterações. Estas propostas cruzavam-se com o movimento dos 
Shakers (Tufts & Sacred, 2010, p. 155) que, sem intenções totalmente 
educacionais, pretendiam encontrar outras soluções para facilitar a 
leitura da notação tradicional. Passavam desde a utilização das “four/

“Score-writing is a 
powerful form of visual 
communication that 
reaches across the 
barriers of language, 
s p a c e  and time.”36
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(Walters, Cardew, & Philips, 1997)

35 Exemplo desse estilo são as 
peças de Baude Cordier, como 
Belle, Bone, Sage (c. 1400) (Fig. 
51.) e Tout Par Compás Suy 
Composés (Fig. 52.). A primeira 
apresenta-se em forma de coração 
– referindo-se ao tema do amor 
– e a segunda com o recurso à 
forma circular, o que indica que a 
mesma representa esse mesmo 
movimento. Outra referência 
pertinente encontra-se na pintura 
Allegory of Music (1522) (Fig. 53 
a), de Dosso Dossi, onde uma das 
figuras segura duas notações: uma 
em forma circular (Fig. 53 b) – sem 
autor – e outra em forma triangular 
– pertencente a Josquin de Prez.

36 Em português: “A escrita da 
música é um poderoso meio visual 
de comunicação que atravessa as 
barreiras da linguagem, espaço e 
tempo.”

37 Em português: “O performer 
deve escolher realizar por exemplo, 
num círculo, um movimento ou 
gesto sonoro circular.”

seven shape-note”, para o uso de números por cima das 
notas (ou em substituição das notas que inspiraram as 
tablaturas do século XV); da escrita do nome da nota 
(acompanhada por ligações rítmicas e preferencialmente 
para voz); das anotações do movimento da voz (como 
feito séculos antes); e até, num caso mais extremo de 
grafismo, com o uso de animais para representar cada nota.

Viajando outra vez para o séc. XX, se se pensar 
nestes pequenos avanços passados, estes serviram de 
referência para o que fora feito paralelamente à notação 
gráfica artística, numa vertente mais pedagógica.38 

Muita música desta época, incluindo o jazz e a 
música eletrónica, vive da improvisação (Bailey, 1992, 
p. 57). Enquanto o jazz mantinha uma base mais “fixa” 
e explorava mais os timbres dos instrumentos acústicos 
(Snydal & Hearst, 2005, p. 1) – como contrabaixo, 
trompete ou saxofone –, na música eletrónica, 
e consequentemente na eletroacústica, há uma 
exploração maior na procura de novos sons produzidos 
digitalmente e na própria alteração de instrumentos. 
Ao mesmo tempo que se tentam produzir novos sons, 
os engenheiros começam a desenvolver cada vez mais 
programas para criar música e poder interagir com a 
mesma de forma mais direta e rápida, por exemplo, 
através do desenho. 

38 Por exemplo, no jazz, e depois noutros géneros, 
surgem as tablaturas. As mesmas servem para ajudar 
a acompanhar melodias – através de acordes – e 
tornar mais fácil e rápida a leitura. Maioritariamente 
para instrumentos de corda, as tablaturas surgem no 
topo da pauta e referenciam a posição dos dedos no 
braço do instrumento. Servem apenas como apoio, 
visto que o ritmo continua a ser expressado da mesma 
forma. Para além de acordes, também se podem 
representar melodias.

Fig. 51. Baude Cordier (c. 1400), Belle, Bone, Sage.

Fig. 52. Baude Cordier (c. 1400), Tout Par Compás Suy Composés.

Fig. 53 a-b. Dosso Dossi (1522), Allegory of Music.
A parte b é um close-up do quadro.

Fig. 54. Miguel de Fuenllana (1554), Orphenica Lyra, os números a 
vermelho representam a parte vocal..

Fig. 55. James Henry Fillmore (1884), Song of Gratitude.

Fig. 57. Esquema das seven-shape de Jesse B. Aikin.

Fig. 58. Aldine S. Kieffer (1890), Musical Million, com a 
figura de um animal para cada nota.

Fig. 56. Parte de Majesty que se encontra no The Easy Instructor.
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Desta interação, surgem programas como GRIN (Graphical Input) 
(1965) (Tufts & Sacred, 2010, pp. 197–168), de Max Mathews, que 
William Nikki – ambos da Bell Labs – utilizou para desenvolver o 
Graphic 1, um “pequeno” computador que permitia, utilizando a 
biblioteca sonora Music-IV de Mathews, desenhar formas ou colocar 
números num ecrã tátil, através de uma light pen, que depois se 
transformavam em som, podendo ser modificados infinitamente.39 
No filme The Incredible Machine (1968) é documentado esse mesmo 
aparelho em funcionamento. 

Com os mesmos princípios (Xenakis, n.d.), Iannis Xenakis cria a 
UPIC (Unité Polyagogique Informatique CEMAMu) (1977), uma mesa 
gráfica tátil – igualmente com o recurso a uma light pen – de grande 
dimensão que contrastava com o anterior Graphic 1. A diferença está 
na viabilidade e relação mais próxima do desenho com o som. É como 
se Xenakis “desenhasse” o próprio som, e, com isso, pudesse criar a 
sua própria música e notações – como Mycènes Alpha (1978) – e levar 
outros músicos a fazê-lo – como François-Bernard Mâche e Curtis 
Roads. Uma das grandes vantagens desta mesa é a possibilidade de 
uso da cor e a grande aproximação ao desenho manual, para além das 
dimensões vantajosas do aparelho. O processo de reconhecimento 
da UPIC passa pela “digitalização” do que está a ser desenhado: o 
scanner percebe as coordenadas e as cores dos desenhos; associa 
cada um desses traços a um som; e, por fim, reproduz os mesmos 
através de colunas incorporadas no computador.

39 Aplicou conceitos matemáticos 
– pelo posicionamento das 
formas no ecrã – que permitem 
associá-los a sons e efeitos 
sonoros. Também permitiu que se 
desenvolvessem grafismos cada 
vez mais complexos, algo que 
poderia ser difícil se se recorresse 
à técnica manual. Em 1968 e com 
o mesmo recurso técnico ao 
computador, Herbert Brün escreve 
Mutatis Mutandis, de onde resulta 
um conjunto de gráficos que se 
tornam mutações da notação, 
isto é, por não dar instruções de 
como a interpretar, podem não ser 
consideradas notações. Em vez 
disso, deixa completamente ao 
critério do músico de a entender 
como quiser, dando-lhe uma nova 
perspetiva ou, em último caso, 
completá-la. O interesse desta 
peça e de Brün está no processo 
de construção da mesma, em 
que se criam sinestesias entre 
compositor e intérprete (Tufts & 
Sacred, 2010, p. 168).

Até agora, o género foi-se desenvolvendo, apesar 
da notação gráfica de que se falava já não ser tão 
revolucionária como fora em tempos. Há um novo 
retorno à notação tradicional, com novas simbologias 
e novas formas de aparecer e ser explorada. No 
fundo, surgiu para simplificar alguns dos processos 
de composição que foram surgindo. Mesmo que a 
“estandardização seja um limite para a composição”, 
Báthory-Kitsz (2009, p. 25)defende que “os criativos 
não estão imunes das limitações das ferramentas 
à disposição”. Obviamente, não sendo um género 
em desuso, começaram a surgir novas ferramentas 
computacionais que ajudaram não só na composição 
tradicional como também na educação. Por exemplo, 
programas como o Sibelius ou o Score permitiram que, 
ainda hoje, se compusesse música mais facilmente a 
nível tradicional, com muitas abordagens estilizadas. 
Programas como o Ableton Live permitem trabalhar 
o som digitalmente de maneira mais direta, como 
também permitem uma abordagem mais gráfica e 
programada do som e que vai de encontro com algo em 
voga: as performances audiovisuais ao vivo.

Como atividade paralela a todos estes movimentos, 
surgem formas de os promover, como festivais, 
exposições ou conferências. Exemplo dessa promoção 
é o surgimento, nos anos 50, de uma famosa exposição 

encabeçada por Cage e Brown, em Nova Iorque, em 
que mostram a vanguarda da época, ou do NIME (New 
Interfaces for Musical Expression) que leva workshops 
e conferências a Montreal (2001) e Dublin (2002), 
falando sobre novas formas de criar música eletrónica e 
grafismos ao mesmo tempo.

Em Portugal vão também surgindo estas mesmas 
referências na música. Surgem os Dias da Música 
Eletroacústica (DME) que já levam 55 edições em 
2017, e que contam com diversos estudiosos e 
músicos espalhados pelo mundo. Outro exemplo, e 
mais próximo, são os Eletroacoustic Winds (EAW), 
em Aveiro. Estas conferências acontecem a cada dois 
anos na Universidade de Aveiro e pretendem também 
mostrar o que se faz e se estuda nestas áreas. Tudo com 
a organização do INET (Instituto de Etnomusicologia), 
que tem um dos seus pilares na Universidade de 
Aveiro. O desenvolvimento deste projeto levou a que 
o EAW se tornasse aliciante a participar, tendo em 
conta que a pesquisa se encaminhava para tal. Nesta 
próxima edição – em 2017 – há uma abertura maior 
a outras áreas de intervenção para além da música, 
como da parte do Design e das Novas Tecnologias da 
Comunicação. Assim, poder-se-á mostrar diferentes 
pontos de vista sobre o som e a sua relação com a 
imagem – um dos pontos também em foco. ¶

Fig. 59. Herbert Brün (1968), 
Mutatis Mutandis. Fig. 60-62. Iannis Xenakis e a UPIC. Fig. 63. United Visual Artists (UVA) na produção visual dos concertos da 

tour de 2016 dos Massive Attack. Fonte: www.uva.co.uk.
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1.3. A improvisação na aprendizagem

Parte desta pesquisa refletiu sobre a vertente mais 
pedagógica da notação e das representações gráficas, e do 
som e da exploração sonora, para explorar um dos métodos de 
aprendizagem da música: a improvisação.

O termo “improvisação” não é de todo desconhecido, 
principalmente quando se situa num contexto artístico e performativo 
como o da música, fazendo já parte deste quotidiano desde, 
provavelmente, o seu início. No entanto, este termo talvez não se 
expresse da mesma forma como se poderia expressar no século X. 
Se tivermos em conta alguns géneros musicais, percebe-se que, por 
exemplo, o jazz vive da improvisação como ferramenta principal 
na sua construção composicional. Tanto aqui como nas analisadas 
representações gráficas da notação, a liberdade dos compositores 
em “permitirem” improvisar um conjunto de elementos, leva, segundo 
Alterhaung (2004, p. 107), a criar uma melhor relação tanto com a 
música como com os músicos. No entanto, o modo de se relacionar 
com a improvisação na atividade performativa não se aplica apenas 
no contexto musical. Segundo Kari Holdhus (2016), a “improvisação” 
pode-se dividir em dois grandes grupos: “performativo” e 
“organizacional”. O primeiro inclui os conceitos do discurso, da música 
e do teatro; o segundo é inspirado nos ideais do anterior e inclui o 
aspeto organizacional, por exemplo, de uma empresa e o seu aspeto 
educacional. Neste seguimento de ideias e verificando a origem do 
termo “improvisação” – do latim improvisus que significa “imprevisível” 
– podemos aplicá-lo de forma a desbloquear situações de maior 
pressão ou imprevistas, com respostas intuitivas e espontâneas 
(Montuori, 2003, p. 240). Como em tudo, o ato de improvisar pode 
ser treinado. Assim como na música, improvisar também serve para 
conseguir responder a essas imprevisibilidades como referidas acima. 
Se se pensar em contexto empresarial ou na educação, os mesmos 
princípios de resolução destes problemas, podem ser trabalhados e 
explorados de forma a conseguir melhores resultados.

Tanto em organizações como em escolas, a partir 
da década de 90 existe um crescimento exponencial 
para definir, implementar e explorar estes conceitos. 
Newton afirma que, na educação – mas que 
também se aplica nas empresas – “ter profissionais 
competentes em improvisação para resolver situações 
de grande pressão” é fundamental. Por exemplo, o 
mesmo acontece com “um músico de jazz que treina 
todas as bases e progressões do melhor reportório 
para conseguir responder a situações imprevistas” 
(Holdhus et al., 2016, p. 8).

A vantagem de aprender a improvisar permite 
explorar diferentes abordagens às ocorrências que 
surgem, o que leva a que quem improvisa esteja a 
desenvolver novas competências sobre as diferentes 
situações. Em termos educacionais, a questão não 
passa apenas por ter professores competentes que 
sejam capazes de improvisar diferentes situações, 
mas que permitam que os educandos possam fazê-lo 
de forma a conhecer-se e a explorar um caminho até 
então desconhecido. E em resposta a isso, conseguem 
ter mais precisão (Carvalho, 2004) ou tirar partido de 
novas ferramentas desconhecidas.40 

Assim, seguindo estes preceitos, a improvisação na 
educação exerce uma função motivadora e estimulante 
para a prática da atividade e exploração da música. ¶

40 Segundo um pequeno estudo realizado no Brasil em Educação Física 
na Unileste – Minas Gerais sobre os “Benefícios da improvisação na 
dança na Educação Física” (Gomes, Cordeiro, Faria, & de Sousa, 2008), 
os autores perceberam como a improvisação pode ser benéfica não só 
neste campo, como noutro campo artístico. Realizaram um questionário 
a apenas 20 pessoas, onde concluíram que, para além do ponto de vista 
da dança, metade desta amostra, acha que a criatividade, a memória 
e a coordenação são estimuladas. Este estudo é comprovado com 
a referência de Soares (1998), que diz que esta prática leva a uma 
estimulação criativa. Por conseguinte, “desenvolve também a memória e o 
potencial humano de movimento que é representado pela coordenação”.

Fig. 64. Lauren Sarah Hayes a 
apresentar Figurine Operated 
String for Piano and Live 
Electronics na NIME de 2014.

Fig. 65. O baterista Gene Krupa no estúdio de Gjon Mili (1941) que 
ilustraram o artigo da LIFE (Julho, 1941): Gene Krupa Shows How to Play 
drums in these Fantastic Sound Pictures. Fonte: Arquivo da revista LIFE.



42 43

 1.3.1. Exercício experimental de                                                                                                                                               
       notação nr. 2

O projeto deixou de ter uma razão forte 
para existir, sendo necessário perceber o que 
se iria fazer. No contínuo da pesquisa, surge a 
oportunidade de complementar o trabalho com 
a conferência EAW’17, sendo que o percurso 
estaria mais ligado com a eletroacústica. No 
entanto, algumas das coisas exploradas vinham 
dos trabalhos anteriores.

Assim, surgiu a ideia de realizar uma 
performance, que consistia numa tentativa 
de mostrar como é que este género pode ser 
composto e percebido por quem o interpreta, 
tendo como veículo a improvisação. Esta 
performance continuaria a ter o mesmo 
público-alvo: pessoas sem conhecimento ou 
experiência musical.

Deste modo, o projeto consistia num 
conjunto de animações às quais os intérpretes 
atribuíam os “instrumentos” que tinham ao seu 
dispor. Estes faziam-se corresponder pelas 
próprias formas das animações. Os intérpretes 
eram colocados a esta animação pela primeira 
vez e teriam de interpretá-la e improvisá-la 
consoante o que lhes era sugerido.

A performance era composta por um trio 
de pessoas. Cada uma tinha um “instrumento” 
associado e dentro destes existiam três 
variantes: um instrumento melodioso simples 
(xilofone pequeno), um sequenciador (app para 

loops) e um não-instrumento (uma revista). 
Para o primeiro era-lhe dado o número de 
notas, tendo o ritmo e a altura livres. Para o 
segundo também lhe era dado o número de 
notas, mas estas estavam sempre em loop, ou 
seja, sempre a repetir a mesma linha. Também 
estas continuariam a ter alturas e ritmos livres. 
O terceiro, a revista, correspondia aos dois 
movimentos: rasgar de um lado, amachucar 
do outro, em que só era dado que lado fazer. 
Todos os participantes improvisavam ao mesmo 
tempo sob uma mancha textural sonora já 
feita, em que tanto o primeiro como o segundo 
produziam melodia e o terceiro uma textura 
rítmica. O primeiro tinha esta característica 
melódica principal, enquanto o segundo, apesar 
de melodioso, servia mais de acompanhamento. 
Estes objetos foram usados por serem simples 
de usar, perceber e estarem próximos da 
exploração tímbrica da eletroacústica.

Apesar de o exercício não ter tido um 
objetivo definido e “peso” suficiente para 
prosseguir, os resultados foram satisfatórios, 
porque deu para perceber que os intérpretes 
compreenderam o desafio que lhe foi proposto 
e conseguiram realizá-lo com sucesso. Para 
além disso, o exercício revelou que havia um 
caminho a explorar melhor, que levava a uma 
maior interação entre a música e o intérprete. ¶

Fig. 66. Figura circular que representa 
o número de notas a improvisar.
Inst.: Xilofone.

Fig. 67. Figura retangular que 
representa quais dos movimentos 
deverão ser feitos: dobrar vs. rasgar.
Inst. : Revista.

Fig. 68. Figura circular que representa 
o número de notas em loop.

Inst.: App de loops.

Fig. 69. Ecrãs de diferentes pontos da notação.
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Fig. 70. George Jackson (1941) a liderar um ensaio de 

um coro em Tennessee. Fonte: https://pages.stolaf.

edu/americanmusic/2015/02/ 

Edição editorial por (Baptista, 2017).

2.1. Educação musical no contexto escolar

No seguimento desta investigação e a partir da ideia 
da aprendizagem da música através da improvisação, 
este capítulo fará referência à educação musical no 
contexto escolar. Ainda que esta não seja exaustiva, dado 
o contexto disciplinar em que é inserida, esta análise é 
importante para que se situe o seu estado atual. Com 
este estudo, será possível perceber de que maneira é que 
o ensino está estruturado nas suas linhas gerais e quais 
são as indicações dadas para os docentes lecionarem a 
disciplina. Para além disso, será possível perceber também 
quais os principais objetivos do ensino, tendo em conta 
o público: crianças com pouco ou nenhum conhecimento 
prévio sobre música e som. Este público em particular é 
uma pequena parte deste grande grupo de não-músicos 
que tendem a não se aproximar da música e da leitura e 
da perceção desta. Em certos casos, principalmente em 
idade adulta, há um maior afastamento na aprendizagem 
da música nos seus termos académicos, seja pela forma 
de ensino, seja pela dificuldade que é aprender uma nova 
linguagem e a sua escrita: a musical.

2.0. 

A interdisciplinaridade 
na educação da música
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No site da Associação Portuguesa do 
Ensino da Música (APEM, (2017)), é possível 
encontrar os programas que dizem respeito 
aos diferentes ciclos de ensino: desde o 
pré-escolar até ao 3º ciclo. Atendendo à 
ideia inicial referida em cima, o principal 
interesse é analisar de que maneira o 1º e 
2º ciclos interagem no ensino da música. O 
pré-escolar e o 3º ciclo, apesar de revistos, 
não são de todo os mais importantes para 
a presente investigação. No contexto 
do projeto a ser feito, tem uma maior 
importância perceber o que é ensinado entre 
determinadas idades (8-10 anos) e como elas 
reagem aos conteúdos, comparativamente 
a idades inferiores ou superiores – onde se 
encontram diferenças ao nível do incentivo ao 
estudo em determinadas áreas. Outro fator 
imprescindível é a divisão por tipos de ensino: 
articulado e regular. Nesta investigação, o 
ensino regular é o principal foco de estudo, 
uma vez que no ensino articulado, estando 
ligado a programas paralelos entre escolas e 
academias de música, a aprendizagem é dada 
de forma mais direcionada e personalizada 
por educadores da área, opondo-se aos 
professores que ensinam várias disciplinas 
(ensino regular). As diretrizes dadas pelo 
Ministério da Educação protegem os 
docentes que tentam criar novas formas 
didáticas de ensinar e, ao mesmo tempo, 
aprender sobre determinadas matérias que 
não são tão abordadas. Por isso, é fácil 
encontrar também mais do que um método 
de ensinar exatamente as mesmas coisas.

Nos programas do 1º e 2º ciclos, o 
importante a ser desenvolvido são as 
competências criativas e imaginativas e o 
gosto pela experimentação. É importante, 
ainda, que estas competências possam ser 
interligadas com outras áreas educativas, 
dentro de um contexto – sejam elas áreas 
artísticas, das ciências, humanistas ou 
tecnológicas. É importante que o principal 
motto, como referenciado no programa, 

seja “as crianças (…) aprendem fazendo” 
(Vasconcelos, 2006, pp. 4–5), ou seja, 
mais do que ensinar-lhes a teoria e como 
a música erudita ou contemporânea dita 
as suas convenções de, por exemplo, 
escrita, o principal é levá-las a por em 
prática determinados exercícios de forma 
a começarem a entender essas mesmas 
convenções e conceitos envolventes. Este 
incentivo vai permitir que as crianças acabem, 
de certa forma, por aprender improvisando. 
Desse ponto de vista, ser-lhes-á importante 
ter atividades diversificadas, interligadas com 
outras áreas e, acima de tudo, diretas aos 
assuntos propostos pelos educadores que 
querem que sejam tratados. 

A relação interdisciplinar do ensino 
da música é de elevado interesse para o 
desenvolvimento cognitivo do aprendiz. Desta 
forma, abrir-lhe-á um maior acesso a outras 
áreas, criando novas dinâmicas educacionais 
para o mesmo aprender, ao mesmo tempo 
que poderá espoletar maior interesse tanto 
na música como nas disciplinas abordadas. 
Esta relação poderá ser intermediada por 
ferramentas tecnológicas que farão com 
que os intervenientes não só acompanhem 
os temas, como aumentem o seu interesse 
e curiosidade. Estas ferramentas podem ser 
interfaces tecnológicas como computadores, 
tablets, apps móveis ou interfaces técnicas 
simples que não sejam comuns diariamente, 
tais como a realidade aumentada e virtual, 
arduínos e tintas elétricas. Estes instrumentos 
conjugados com princípios de storytelling ou 
de jogo permitem captar o interesse enquanto 
são educacionais e lúdicos. Esses princípios 
permitirão, ainda, dar um contexto ao que é 
ensinado, com um início e um fim, guiando-
os para o que se pretende que eles adquiram 
destas interações. A utilização destes novos 
meios de interação é, hoje em dia, cada vez 
mais intuitiva e espontânea na criação de 
conhecimentos, uma vez que é bastante 
comum e próxima/clara de se entender. ¶

2.2. Caso de estudo: Björk’s Biophilia Educational Program

Para se perceber melhor o impacto da interdisciplinaridade em 
contexto educacional – e no seguimento desta investigação – é 
estudado o caso da Biophilia Educational Program (Guðmundsdóttir, 
2014a), um programa educacional baseado no álbum-app Biophilia 
(2011) da música e artista islandesa Björk Guðmundsdóttir. Neste 
programa, a autora pretende relacionar aspetos da música – conceitos 
como notação, ritmo e sequência de acordes -, e da natureza – 
fenómenos naturais e condições humanas e psicológicas.

“Welcome to Biophilia: a 
love for nature in all her 
manifestations. From the 
tiniest organism, to the 
greatest red giant floating 
in the farthest realm of the 
universe. with Biophilia comes 
a restless curiosity, an urge to 
investigate and discover the 
illusive places where we meet 
nature, where she plays on our 
senses with colours and forms, 
perfumes and smells.”41

51 Em português: “Bem 

vindos a Biophilia: o 

amor pela natureza 

em todas as suas 

manifestações. Do mais 

pequeno organismo, à 

maior estrela vermelha 

a flutuar num longínquo 

canto do universo. 

Com Biophilia vem a 

curiosidade, a urgência 

de investigar e descobrir 

lugares alusivos onde 

se encontra a natureza, 

onde ela explora os 

nossos sentidos com 

cores, formas, perfumes 

e cheiros.”

Fig. 71. Imagem de promoção 

de Biophilia de Björk, por 

M/M Paris (2011).
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O projeto parte da extensão do próprio 
disco Biophilia, que fora pensado inicialmente 
como “uma obra artística, mas que o potencial 
educacional cedo se tornou evidente” (Dibben, 
2013). Björk apresenta não só a aplicação móvel, 
mas um complemento extremamente funcional 
e prático para ser aplicado tanto em turma 
numa escola, por exemplo, num workshop, como 
também individualmente. 

A autora propõe um conjunto de novos 
conceitos, como é o caso do Songapp. Surge da 
junção de “song” (canção) e “app” (aplicação), 
visto que os termos usados individualmente 
denotam coisas específicas de cada um e não 
englobam a ideia de um todo que a interface 
tecnológica apresenta. Assim, é possível 
aglomerar os conceitos e perceber-se do que 
se trata quando se apresenta o termo. Cada 
uma destas songapps -  que, em conjunto 
formam uma appsuite – apresenta pelo menos 
um conceito musical como natural; O segundo 
é “Learnteach”. “To teach is to learn twice, 
and when it comes to Biophilia, this is doubly 
true”42. A razão deste conceito prende-se pela 
intrínseca proximidade entre quem ensina e 
quem aprende, e de quem ensina estar também 
sempre a aprender com isso. Mesmo que a faixa 
etária possa ser entre os 10 e 12 anos, esta não 
é impeditiva de ser aplicada num grupo mais 
alargado de idades, até porque as reações aos 
mesmos exemplos serão diferentes.

No guia de uso deste projeto, em de cada 
songapp, podem-se encontrar explicações, 
ideias, propostas e questões a refletir sobre o 

tema – ou temas – a ser abordados, bem como 
partilhas de conteúdo cultural e cientifico, sejam 
eles vídeos elucidativos e demonstrativos, 
artigos científicos e históricos, ou músicas de 
diferentes contextos e géneros que ajudam na 
compreensão e aprendizagem dos conceitos 
propostos. Faz-se acompanhar também de 
propostas práticas de atividades feitas e 
testadas pela autora, tanto em workshops 
com crianças por onde a tour de promoção de 
Biophilia passava, como em escolas primárias da 
cidade de Reykjavík, na Islândia. Este programa 
incentiva não só a interdisciplinaridade entre 
os alunos, mas também entre professores, ou 
seja, defende que haja uma proximidade entre 
profissionais de diferentes áreas para que 
permitam um ensino melhor e mais dedicado, 
dando sempre liberdade espacial e temporal 
para a descoberta individual de cada aluno. 
Ao mesmo tempo, e como referido em cima, 
permite que os professores de diferentes áreas 
possam trocar conhecimentos entre eles.

“I am hoping that it would 
sort of dissolve this VIP status 
that musicology has - that it’s 
only for the chosen few, if you 
are super clever, and you’ve 
studied for billions of years, you 
understand scales.”43

42 “Ensinar é 
aprender duas 
vezes e em 
Biophilia isso 
é duplamente 
verdade.”

Fig. 71. Crianças a interagir com a app Biophilia, no âmbito do Biophilia Educational Project (2011). 

Fonte: http://artmuseum.is/events/biophilia-solstice-workshop-children-aged-10-12

43 Em português: “Espero que com isto consiga dissolver o 
estatuto VIP que a musicologia tem – que é apenas para os 
‘escolhidos’, os super inteligentes e que precisas de estudar um 
milhão de anos para perceber escalas.”

“The core or 
idea of this 
project is taking 
something that 
has usually been 
quite academic 
or bookish 
and making 
it impulsive      
and tactile. 

So actually, 
explaining it 
or doing an 
interview about 
it or writing or 
reading a press 
release about 
it, makes it 
sound like 500 
times more 
complicated 
that it actually 
is. It’s like trying 
to explain how 
to dance in an 
e-mail.”44

44 Em português: “A ideia deste 
projeto é trazer algo que é muito 
académico e literário para algo 
impulsivo e tátil. Explicar, dar uma 
palestra, ler ou escrever um texto 
sobre isso faz com que soe 500 
vezes mais complicado do que é. É 
como explicar a dançar por e-mail.”

impulsive

subject:
how to dance?

Fig. 73. Dallas Black, 

Dance, Theater, Performs.

Edição editorial por 

(Baptista, 2017).

Fig. 72. Edição por Marcelo Baptista segundo 

o contexto da citação (2017), Subject.

~
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Em suma, esta citação de Björk permite perceber 
as intenções educacionais aqui propostas no projeto, 
sendo que, para além da ideia principal ser uma 
ferramenta de promoção pessoal, passa também por 
contribuir positivamente para a educação. Analisa, 
questiona e propõe formas concretas para ultrapassar 
dificuldades que a própria sentiu – e continua a sentir 
– na aprendizagem de música, tornando-a assim
mais intuitiva e lúdica, afastando-se dos paradigmas
académicos a que está, por vezes, associada. Ao
mesmo tempo, perspetiva uma relação positiva entre
a tecnologia e a natureza, de forma a potenciar o uso
dessas mesmas novas tecnologias que surgem na
natureza, para a levar a um novo patamar.

45 Em português: 
“Não sou do tipo de 
carregar num botão 
como interatividade, 
prefiro que simule a 
realidade. As duas 
apps que fizemos, 
a ‘Virus’ interage 
com um simulador 
microscópico 
do mundo e a 
‘Thunderbolt’ 
manipula a 
eletricidade e a 
luz, tem um fim 
completamente 
aberto. São sempre 
diferentes.”

“I’m not as into the kind of push 
button kind of interactivity, but 
more that you are interacting with 
a simulated model of reality. So, 
the two apps that we did, ‘Virus,’ 
where you’re interacting with 
the simulated microscopic world 
and, ‘Thunderbolt,’ where you’re 
manipulating simulated electricity 
and lightning, both of those are 
completely open ended. They are 
different every time.”45  
Scott Snibbe em (Kaganskiy, 2012)
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Analisando os aspetos técnicos e conceptuais da 
appsuite, as principais ideias são a forma interativa 
e multissensorial (visão, audição e tato) que o 
público dispõe para criar e experienciar música 
através de um ecrã tátil; a estimulação visual para 
o som e a exploração de instrumentos, técnicas e
ferramentas de composição; a última, e não menos
importante, a coerência conceptual e visual de
todo o projeto que faz com que todos os elementos
abordados estejam interligados entre si. O uso
de touchscreens na interação com esta aplicação
permite que esta se relacione – conceptualmente –
com os temas abordados. Segundo Dibben (2014), é
a intencionalidade educacional de aproximação ao
que são os temas em estudo, ou seja, os fenómenos

naturais – “a natureza” – e a interface direta, “intuitiva 
e espontânea” de experimentar, experienciar e criar 
musica enquanto se aprende – “o natural” –, que 
permite que haja um reforço do que é “sentir” música 
e relacioná-la com o audiovisual muito mais rápida e 
proximamente, sendo que para utilizar esta ferramenta 
não é necessário conhecer conceitos musicais ou 
processos de composição previamente, basta aprender 
com o método hands-on.

Contextualizando as apps como uma ferramenta 
relativamente acessível e barata, em Biophilia é ainda 
possível ir ao encontro do que é estudado nesta 
investigação: a relação entre o som e a imagem com 
um potencial pedagógico e lúdico que acrescenta valor 
na representação e visualização da música. ¶

Fig. 75. Ecrãs retirados da app Biophilia (2011). Fig. 76. Sessão com a app Biophilia (2011). 

Fonte: www.biophiliaeducationalproject.com

Fig. 77. Frame retirado de Biophilia Educational Project - An Introductin (2011). Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=659qlBbOVl8
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2.3. A ludicidade na educação

Assim é introduzida a teoria de Lopes (2005) sobre o termo 
“ludicidade”. Este conceito é imposto como um fenómeno 
humano e social que prossupõe que o indivíduo sinta na 
realização de uma atividade. O termo refere-se a ideias de 
“brincar”, “jogar” e de “lazer” (Lopes, 2004) em contextos que 
permitam que a pessoa não sinta necessidade de ter outra 
experiência paralela para colmatar uma possível falha.

 “(...) o que a ludicidade traz de novo é o 
fato de que o ser humano, quando age 
ludicamente, vivencia uma experiência 
plena. (...) Enquanto estamos participando 
verdadeiramente de uma atividade lúdica, não 
há lugar, na nossa experiência, para qualquer 
outra coisa além desta atividade. Não há 
divisão. Estamos inteiros, plenos, flexíveis, 
alegres, saudáveis. (...) Brincar, jogar, agir 
ludicamente exige uma entrega total do ser 
humano, corpo e mente ao mesmo tempo.” 
(Luckesi, 2000, p. 21)

As ideias referidas acima propõem que se retirem delas uma 
sensação de prazer e liberdade. Este é o princípio fundamental 
que se deve ter em consideração quando se desenvolvem 
atividades lúdicas. A ideia diz respeito à liberdade dada às 
atividades e a retirada de controlo permanente na realização das 
mesmas, principalmente quando se trata do tempo e do foco 
destas. Para as crianças, a atividade lúdica deve ser algo que lhes 
dê prazer de fazer, em que não se sobreponha um pensamento 
educacional tão vincado que lhes retire o interesse (Singer, 2015, 
p. 1). Por exemplo, uma criança não corre para ser atleta ou 
melhorar a sua condição física, corre porque é divertido.

Os processos de aprendizagem lúdicos devem permitir 
que o aprendiz não se sinta na “obrigação” de entender um 
determinado conjunto de conceitos o mais depressa possível. 
A ludificação da atividade deve permitir que essa perceção 
seja feita ao ritmo pessoal de cada um. Ao tornar este recurso 
secundário, o aluno vai perder o interesse nessa própria 
atividade e a mesma só irá servir para complementar algo 
já ensinado, ou seja, é apenas mais um exercício que poderá 
deixar de suscitar interesse. 

Como no caso de estudo referido acima, a ludicidade prática 
do mesmo permite o sucesso como ferramenta e projeto 
educacional, propondo uma interface extremamente tátil, 
funcional e intuitiva. Todo o desenvolvimento tecnológico de 
interfaces é cada vez mais intrínseco nos aprendizes de tenra 
idade, meticulosamente conjugados com diferentes áreas em 
que são apresentadas – não de forma tradicional, mas – como 
parte de uma história46, ou seja, deixam de ser “impostos” 
determinados conceitos a aprender como obrigação, mas são 
ensinados como “curiosidades” a serem exploradas noutras 
atividades. Durante essa exploração, o tempo de compreensão 
é moldado consoante a necessidade de cada um. ¶

“Thinking about 
ludicity is to 
think about 
the human 
condition”

47

Lopes (2008)

47 Em português: “Pensar sobre 
a ludicidade é pensar sobre a 
condição humana.”

46 Ver vídeo sobre “Björk: Biophilia 
App for Android and Windows 8”

 2.3.1. Exercício experimental nr. 3: jogo de cartas

A evolução do projeto levou a dois novos paradigmas e variáveis: a interação e a ludicidade, ambos aliados 
à educação. O primeiro com o objetivo de aproximar e complementar o que visual e conceptualmente é 
mostrado. O segundo como meio de manter o interesse e a playfulness (Singer, 2015) do mesmo. O propósito 
destes era tornar todo o projeto mais educativo, mas sem perder características exploratórias. Este 
pensamento vem ao encontro do caso de estudo apresentado e que serviu de inspiração para o que foi – 
indiretamente – e para o que virá a ser feito – diretamente: Biophilia Educational Project.

Uma das ideias iniciais partiu da realização de cartazes sonoros, através dos quais seria possível traduzi-
los em música e com eles perceber alguns dos conceitos básicos musicais. A tecnologia aliada seria a 
realidade aumentada que complementaria o que o cartaz físico estaria a mostrar. Esta ideia foi explorada 
mais tarde, para obter um resultado semelhante, mas num suporte físico diferente. Foram levantadas 
algumas questões, mas a principal proposta a ter em consideração no futuro seria: como comunicar o 
som através de um suporte físico com uma imagem, utilizando realidade aumentada para lhe acrescentar 
novos valores semânticos?

Durante estes desenvolvimentos, é-me apresentado um workshop sobre métodos de ensino da música para 
quem não tem conhecimentos, neste caso as crianças. O workshop “Compor na Sala de Aula” foi coordenado 
pela Professora Dra. Helena Caspurro e visava comunicar a professores do 1º e 2º ciclos novos métodos de 
ensino de conceitos musicais através da composição sonora e visual. Neste sentido, surge a premissa: se se 
comunicarão conceitos básicos da música, porque não confrontá-los com o design? Ao colocar a composição 
sonora aliada à composição visual, conseguir-se-á perceber quais os conceitos introdutórios semelhantes e 
como se pode relacionar o design com o meio musical.

Seguindo este pensamento, surge um exercício experimental, aliando a ludicidade à educação. O exercício 
consiste num jogo de cartas que serve tanto para compor musical – através das indicações dadas – como 
visualmente, a partir da construção de conteúdos gráficos com reflexo na música.

Este jogo segue os princípios desenvolvidos anteriormente nos exercícios rítmicos. O objetivo seria torná-
lo mais complexo à medida que se avança de nível de dificuldade, aumentando o número de variáveis a ter 
em atenção. Consiste num conjunto de cartas, as quais teriam formas geométricas desenhadas. No total 
há quatro formas e cada uma corresponde a um som que é decidido no início do jogo. No primeiro nível, 
cada carta corresponde a um compasso de quatro tempos, o que resulta em 15 possibilidades diferentes 
de ritmo para cada forma, num total de 60. Dividido em quatro níveis de dificuldade, os seguintes têm a 
adição de ritmos mais complexos, melodia, improvisação e sobreposição. Em paralelo, é preciso compor 
visualmente com essas mesmas peças, para o resultado ser visível no fim.

Fig. 78. Jogo de cartas: esquema de formato e figuras possíveis.
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As peças têm formas retangulares, semelhantes às 
peças de dominó, mas mais compridas. Essa parecença 
não é, de todo, aleatória. O sistema de jogo baseia-se 
no acréscimo de peças como se de um jogo de dominó 
se tratasse, ou seja, a figura a conectar tem de ser igual 
à seguinte. A este conjunto de regras, é-lhes ainda 
acrescentada a obrigatoriedade de realizar a frase musical 
que vai sendo construída, pelo elemento seguinte a jogar. 
Perde e sai do jogo quem falhar 3 tentativas seguidas. O 
número de jogadores é limitado entre 3 e 6 elementos.

A dificuldade de implementação deste jogo prende-
se no seu público. Mesmo sendo algo que pudesse ser 
explorado em várias idades, nas crianças poder-se-
ia tornar demasiado complicado a partir de um certo 
momento, sendo que, para elas, o melhor seria explorar 
uma vertente mais livre e abstrata e que se moldasse ao 
seu nível de compreensão e de imaginação. Este tipo 
de exercício resultaria, no entanto, num público mais 
juvenil e com uma maior compreensão, concentração 
e objetividade. O jogo expõe de algumas falhas na sua 
utilização em termos de liberdade de composição, por 
causa do sistema de dominó a ser imposto e por serem 
dadas apenas quatro formas. No entanto, poderiam servir 
de “desafio”, tendo em conta a escassez de recursos. A 
sugestão dada para este jogo seria deixar as peças em 
forma de compasso e usá-las como formas únicas. Perder-
se-ia parte da divisão temporal, mas tornaria as coisas 
mais livres e reforçaria a ideia de abstração das formas 
sonoras e visuais. ¶ 

 
2.4. Caso prático: Workshop                                                                                                                                         

        “Compor na Sala de Aula”

Durante o contínuo da investigação e uma abordagem 
à professora Dra. Helena Caspurro sobre o meu trabalho 
desenvolvido até então, é-me proposta a integração no 
Workshop “Compor na Sala de Aula”, na Casa da Música. O 
mesmo consistia na elaboração de exercícios pedagógicos 
e lúdicos que abordassem a exploração sonora, musical, 
interpretativa e composicional. Destinava-se a professores 
do ensino primário que, mais tarde, colocariam estes 
exercícios em prática com os seus alunos. O Workshop 
teve a colaboração também de Inês Teixeira e de Pedro 
Galego, ambos alunos de Mestrado em Ensino da Música.

Com esta iniciativa e após a apresentação e recusa do 
jogo proposto, a reestruturação das ideias levou a que se 
continuasse a abordar a liberdade expressiva do desenho 
e da composição. Surge assim, uma proposta inicial na 
tentativa de juntar a composição e interpretação sonora 
com a representação visual: transformar os desenhos 
em suportes físicos de comunicação, mediados por uma 
tecnologia digital. O objetivo era transmitir a ideia do 
design como um meio de unificação de um conjunto 
de artefactos que se possam entender dentro de um 
conjunto, mesmo com as suas características específicas 
individuais. A tecnologia serviu como veículo de 
comunicação e de reforço das ideias.

Fig. 79. Instrumentos de percussão disponíveis. 

Foto: Marcelo Baptista (2016).

A primeira proposta foi a execução de cartazes interativos em que 
esteja referida a representação gráfica de uma interpretação sonora. A 
este conjunto de grafismos era adicionado uma “máscara”48 por cima 
do mesmo e que, eventualmente, pudesse trazer algum complemento 
sonoro à interpretação. Esta adição iria fazer com que todos os desenhos 
tivessem um elemento visual constante percecionada no seu conjunto de 
cartazes. A opção interativa seria de realidade aumentada, que permitiria 
“ouvir” a interpretação – que seria previamente gravada. Mesmo sem a 
aprovação total deste exercício, esta conceptualização não foi aplicada 
neste exercício em particular, mas revista num outro exercício futuro.49

Posteriormente, identificou-se um exercício que estava já a ser 
trabalhado. Este pequeno exercício consistia em musicar a personalidade 
individual de cada um, de forma a comunicarem quem são. A proposta 
feita foi de transformar este exercício num artefacto físico, ou seja, como 
esta interpretação não seria algo muito alongado (cerca de um minuto), 
cada um teria de registar graficamente – através de um desenho – aquilo 
que fez num curto espaço de tempo (30 segundos). Surge assim o 
Bilhete de Identidade Musical (BIM), com características semelhantes já 
propostas anteriormente. 

Neste workshop foi então possível por em prática este último 
exercício: o Bilhete de Identificação Musical, posteriormente apelidado de 
Bilhete de Impressão Musical. O nome partiu da identificação pessoal (BI) 
como uma impressão digital feita através da música.

Falando do workshop em si, este dividiu-se em 3 partes, renomeadas 
de andamentos. Cada um correspondia a uma parte diferente de técnicas 
de composição ou de abordagens à música. Inicialmente foi dada uma 
pequena apresentação e pequenos exercícios de descompressão, 
que serviram de introdução para o primeiro andamento. Foram feitos 
exercícios de movimento do corpo ao longo de diferentes ambientes 
musicais – uns mais soturnos, outros mais brilhantes –, mas com base 
no jazz.50 A intenção era que os participantes se familiarizassem e se 

48 Inspirado no projeto de Jonathan 
Calugi para o “180 Creative Lab” 
que se realizou em Guimarães. 
(Canal180, 2014)

49Todos estes cartões/bilhetes 
teriam uma máscara identificadora 
igual e um código diferenciador 
individual. Este código* serviria 
para espoletar a opção realidade 
aumentada. Cada cartão tinha um 
grafismo característico feito por 
cada participante.
Em suma, consistia em 3 fases:

1ª. Interpretação individual física 
e sonora da sua personalidade 
(enquanto é filmada);

2ª. Registo gráfico dessa mesma 
atividade no BIM;

3ª Colocar toda a informação 
a ser espoletada como RA e 
experimentar o resultado final.

* Os códigos foram gerados 
automaticamente por um 
programa desenvolvido por mim 
em Processing e que permitiu 
obter uma série de randomizações 
de formas dentro de um espaço 
preciso.

50 Dentro do género de eleição da 
Prof. Dra. Helena.
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sentissem mais à vontade com a relação entre 
o movimento corporal e o som. Dentro destas 
premissas, o seguinte exercício introduziu não 
só a coordenação individual, como a coletiva, 
através do jogo do espelho. Este consistia em 
pares que, frente-a-frente, se iam imitando 
ao som do que estava a ser feito no piano. 
Com a continuação do jogo, percebeu-se que 
o elemento do par que coordenava, recorria 
a determinados padrões mais simples para 
facilitar a imitação do colega em frente. Foi 
interessante perceber a maneira como os 
elementos acabam por comunicar entre si para 
simplificar a sua ação.

Após esta introdução, partiu-se para o 
primeiro andamento. Todas as variáveis 
que foram sendo introduzidas e exploradas 
inicialmente, começam a ser postas em 
prática na criação da interpretação musical 
pessoal. Para a execução deste exercício, 
estava disponível uma série de instrumentos 
e artefactos passíveis ao som, algo que não 
tinha sido utilizado até então, para além 
do movimento do corpo. Aquando das 
interpretações, o elemento que fazia par no 
exercício anterior, ajudava na incorporação de 
novos elementos sonoros à sua criação. Estas 
interpretações foram filmadas e mais tarde 
utilizadas para um outro aspeto.

O segundo andamento correspondia ao 
uso da palavra para a criação de sons, com 
intenções e intensidades diferentes. A partir da 
lengalenga d’O gato maltês, os participantes 
foram capazes de criar uma série de loops 
individuais que, em conjunto, funcionavam 
como uma música só, com intencionalidades 
diferentes. Inicialmente, e em círculo, um 

primeiro participante começava um loop e 
lançava uma bola a outro participante para 
este dar continuidade ao exercício – e assim 
sucessivamente. A segunda parte deste 
andamento, começou por uma divisão em 
grupos e, a partir de aqui, criou-se uma música 
a partir da mesma lengalenga – enquanto 
exploravam sonoridades e interpretações. 
A estas criações, foi adicionada uma malha 
textural sonora com o piano, que permitia criar 
ligações entre grupos.

No terceiro andamento, correspondente à 
tradução e interpretação da imagem em som, 
foram utilizadas as obras do artista plástico 
Joan Miró pelo seu aspeto composicional 
abstrato e visual que se relacionava com o som. 
Foram dadas algumas indicações de relação 
visual e sonora: as formas, as inclinações e as 
intensidades (de traços) que se refletiam no 
som. De seguida e a título de exemplo, foi usado 
o quadro Signed Color Aquatint Abstract, de 
1963. Este foi dividido pelos seus elementos 
principais, para uma melhor interpretação: nas 
formas redondas e nos traços. As diferentes 
formas permitiriam traduzir a imagem em 
diferentes sons.

Após esta análise, foi proposto a um 
grupo de 8 pessoas que desenvolvesse uma 
interpretação do quadro Woman Behind the 
Sun, de 1950. Neste encontravam-se vários 
conceitos a serem trabalhos, tais como: linhas 
das estrelas (ascendente, descendente e 
fixa, uma para cada linha), a circunferência, 
as formas do cabelo e do rosto, as cores e 
o contraste com o fundo (que, sendo azul, 
teria um impacto sonoro), de onde resultaram 
interpretações diferentes.
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51 Utilizando a aplicação Aurasma, 
de realidade aumentada.

Na última parte do workshop, reuniram-se todos os aspetos que 
foram aprendidos em cada andamento. Para além disso, foi mostrado 
o resultado da primeira parte: em realidade aumentada. Para isso, 
foram criados uns cartões que continham a identificação do projeto, o 
número de identificação e um código visual para ser reconhecido pelo 
telemóvel51. Neste cartão, fora desenhada então essa representação, 
utilizando marcadores e lápis de cor. Aqui, eles não teriam uma 
utilização específica para o reconhecimento tecnológico, mas estariam 
relacionados com o código individual de cada cartão. Ao aproximar a 
câmara do telemóvel a este código, era espoletada uma ação primária: o 
vídeo da performance da representação sonora desse mesmo desenho, 
ou seja, teríamos imediatamente uma visualização e audição do que 
estaria ali representado pelo desenho. Num segundo nível de interação, 
era possível ver-se o desenho feito e, ao mesmo tempo, o que estava por 
baixo deste.

Em suma, estas abordagens referidas ao tema de “Compor na Sala de 
Aula” permitiram perceber as várias possibilidades de ver o tema. Para 
além disso, permitiram compreender de que maneira o design seria uma 
ferramenta importante de apoio ao desenvolvimento de mecanismos 
de ensino da música. Esta abordagem possibilita utilizar a imagem e ter 
uma gama enorme de sons disponíveis que se relacionem. Isto leva a que 
o design reflita sobre esta versatilidade, sobre como tornar o desenho 
“audível” recorrendo à tecnologia e, principalmente, sobre a possibilidade 
de o utilizador criar o seu próprio desenho e utilizar o seu próprio traço 
e linguagem gráfica para fazer essa representação. O importante será 
perceber de que maneira esse desenho é feito, não numa questão de 
constranger o utilizador, mas de o fazer perceber o desenho, como se lhes 
fossem dadas as indicações de possíveis caminhos a abordar. ¶

Fig. 86-88. Exemplos de códigos de leitura.

Fig. 89. Ecrã de leitura do código 
através do Aurasma.

Fig. 85. Estrutura do BIM.
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Fig. 90-107. Todas as 17 representações visuais no BIM, durante o workshop Compor na Sala de Aula.
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Fig. 108. Max Mathews e Rosler a trabalhar com a 

Graphic 1 (1967). Fonte: http://120years.net/graphic-1-

max-mathews-lawrence-rosler-usa-1968/

Edição editorial por (Baptista, 2017).

Prosseguindo na abordagem projetual, a questão 
concentrou-se na tecnologia, tanto analógica como 
digital. Deste modo, verifica-se como é que a tecnologia 
se comporta na questão lúdica da educação musical e 
como o design vai ao encontro do digital e se relaciona 
com o som. Um exemplo é Yannis Xenakis, que usou a 
sua UPIC (Georgaki, 2006) para mostrar a crianças de 
tenra idade a se divertirem a desenhar e a ouvir enquanto 
experimentavam a mesa. Esta ludicidade da tecnologia, 
no entanto, não a torna menos capaz ou menos “séria” na 
sua questão funcional, prática e, neste caso, educativa. 
A ludicidade torna a prática de uma atividade mais 
enriquecedora e interessante na sua utilização. Citando 
Lopes (2004), a questão lúdica pode ser vista com pontos 
de vista de “seriedade” e “responsabilidade”. ¶ 

3.0. 
A tecnologia na 

aprendizagem lúdica 
da música

“Seriedade não é sinónimo 
de austeridade. Nem 
responsabilidade sinónimo 
de constrangimento. Nem 
diferença sinónimo de 
exclusão. Inteligência e 
afeição ligam com emoção, 
alegria, compreensão e 
cooperação.” (Lopes, 2004, p. 1)
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3.1. Introdução à tecnologia no design e som

A tecnologia52 define-se pela praticidade do conhecimento de 
desenvolvimentos científicos e pode ser posta, por exemplo, em 
contexto industrial, para o desenho de novos mecanismos, produtos 
ou estudos. No contexto deste tema, a abordagem à tecnologia faz-se 
pelo seu lado eletrónico, uma vez que os avanços da eletrónica foram 
benéficos para o desenvolvimento de novos caminhos de pensamento 
e de desenho tanto na área do design como do som.

Repescando o tema da notação já referida, este tipo de tecnologia, 
com base em programas computacionais ou semelhantes teve um 
impacto enorme na sociedade e na forma como o utilizador se 
relaciona com ela. Este impacto vai desde a criação de programas 
simplificados que permitem a escrita de texto ou de música, à criação 
de materiais inteligentes que recorrerem a pequenos sistemas de 
circuitos – como Arduíno ou Raspberry pi – para recolher informações 
variadas ou mesmo aumentar a produtividade.53  

O desenvolvimento da vertente eletrónica e do género musical que 
lhe dá o nome começa desde o século XX. A multidisciplinariedade 
da eletrónica como ferramenta tecnológica permitiu que o género 
crescesse de tal forma que pôde explorar caminhos até então 
desconhecidos. A tecnologia permitiu criar sons e mecanismos para 
a criação destes novos caminhos que o desenvolvimento acústico 
dos instrumentos não conseguia dar. Pode-se ter como referência 
os sintetizadores da Moog, que aliam perfeitamente a componente 
acústica de um piano com a parte tecnológica que permitia modelar 
inúmeros sons a partir da tecnologia utilizada. Da mesma maneira que 
se desenhavam instrumentos, pensava-se na melhor maneira de poder 
criar formas de reprodução cada vez mais fidedignas.

Por sua vez, o design permite que a tecnologia moderna 
seja aproveitada da melhor maneira. A vantagem da sua 
multidisciplinariedade é poder tirar partido destes avanços, ao mesmo 
tempo que se criam oportunidades e ideias de incentivo ao próprio 
desenvolvimento destas, particularizando aspetos necessários que 
possam corresponder aos objetivos do desenho em questão. ¶

52 Definição pela Cambridge 
(Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary & Thesaurus, 2017). 

53 Estes estão ligados ao conceito 
de smart cities (Albino, Berardi, & 
Dangelico, 2015), termo que surge 
nos anos 90 para descrever as 
cidades que estavam a apostar em 
infraestruturas modernas de modo 
a estas crescerem e aproveitarem o 
uso da tecnologia desenvolvida.

 3.2. A internet das Coisas: O caso da Bare Conductive’s Touch                                                                                                                                            
     Board and Paint

Para exemplificar e justificar a veracidade do ponto anterior, proponho 
uma reflexão sobre a tecnologia a seguir exposta e que virá a ser usada 
futuramente no projeto prático a desenvolver. 

A ferramenta em questão – a touch board, da Bare Conductive54 
– entra na base dos produtos desenvolvidos com a tecnologia do 
Arduino. Esta consiste numa plataforma open-source – em que todos os 
utilizadores podem contribuir para o desenvolvimento da mesma, em 
vez de ser apenas responsabilidade da empresa – de programação e 
eletrónica simplificada para os utilizadores poderem experimentar, testar 
e prototipar de forma rápida. A linguagem de programação é baseada 
em Wiring, que permite de forma simples perceber a lógica das funções, 
enquanto que a interface do software é baseada no Processing. Quanto 
ao hardware, a Arduino dispõe de um conjunto de placas eletrónicas 
relativamente simples e acessíveis, que permitem que sejam testadas 
de diferentes formas, consoante o projeto em questão. São alimentadas 
apenas por uma pilha ou ligadas diretamente ao computador por 
USB. Existem vários exemplos de placas, desenvolvidas por diferentes 
empresas, que oferecem diferentes soluções de prototipagem consoante 
o que se procura. Combinadas com sensores, permitem criar simples 
interfaces de luminosidade, proximidade ou botões, como também 
projetos mais complexos de interação com outras placas, criação de 
visuais digitais, têxteis com sensores ou impressoras 3D.

Demarcando a questão intrínseca na justificação anterior, pode-se 
definir e afirmar o conceito de “Internet das Coisas” (Internet of Things) 
(Gubbi, Buyya, Marusic, & Palaniswami, 2013) como um ponto crucial. 
O mesmo consiste, numa forma global, na ligação - seja física ou não – 
das “coisas”, que podem desconectar facilmente delas mesmas. Estas 
coisas referem-se a aparelhos eletrónicos ou até mesmo pessoas. O 
objetivo é que estes elementos estejam todos ligados a um sistema que 
permita comunicar informação entre eles, de forma a que haja reações. 
Este conceito surge nos anos 90 com o reconhecimento da crescente 
evolução tecnológica, que permite perceber como é que os avanços 
tecnológicos poderiam estar ligados remotamente e de que forma 
compreendiam e realizavam as necessidades humanas. Assim, esta rede 
de ligações permitirá criar relações entre “pessoas-pessoas, tecnologia-
pessoas e tecnologia-tecnologia”.  A este conceito pode-se referir a 
ideia de Tim O’Reilly (2014) sobre a “humanização do tema”, ou seja, 
acrescentar-lhe esse valor ao nome, passando para Internet of Things 
and Humans, por achar, e com sentido, que o ser humano faz parte desta 
rede de “coisas”. Deste modo, devemos olhar para a tecnologia como 
sendo mais do que uma “mera tecnologia e ver os sistemas de interação 
que melhor servem as necessidades humanas”. O’Reilly exemplifica com 
a Uber, em que a empresa usa um sistema de ligação entre o condutor e 
o passageiro através de uma aplicação. À primeira vista são apenas “duas 
aplicações conectadas entre si”, mas se se imaginar que o condutor não 
é uma pessoa e o carro é conduzido automaticamente, “imediatamente 
iria ser visto como pertença à IoT”. O facto de pertencer à IoT permitirá 
perceber melhor o uso da tecnologia e como o mesmo pode ser 
estimulado para o contínuo desenho desta nuvem de ligações. Estima-
se que no futuro, a rede de ligações seja tão maior quanto possível. 
Segundo Jacob Morgan (2014), a Gartner prevê cerca de 26 biliões de 
aparelhos ligados entre eles em 2020. ¶

Em suma, referindo uma frase de Morgan: 
“Anything that can be connected, will be connected.”55

55 Em português: “Qualquer coisa 
que possa ser conectada, irá ser.”

54 Exposta no tópico 3.2.1.

Fig. 109. Demostração da 
aplicação da tinta condutora.
Fonte: Bare Conductive.
Edição editorial por (Baptista, 2017).
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 3.2.1. O Projeto da Bare Conductive

Com os mesmos preceitos discutidos anteriormente, a Bare 
Conductive surge como uma empresa disposta a ajudar e impulsionar 
a criatividade através de ferramentas para engenheiros, designers ou 
apenas exploradores.56 Consiste na Electric Paint – tinta condutora 
de eletricidade – e a Touch Board – placa eletrónica semelhante a um 
arduíno. A tinta é à base de água, como a tinta acrílica, e permite que 
se transforme qualquer objeto num sensor ou num botão ou que se 
desenhe um circuito com ela, ao mesmo tempo que funciona como 
solda fria.57 A placa incorpora sensores que interpretam os inputs 
(entrada de informação), como luz, som, pressão, calor, humidade ou 
movimento – que podem provir da tinta ou de qualquer tipo de material 
condutor (como ligas metálicas) –, processa-os e envia-os como outputs 
(saída de informação) para colunas, se transmitir som, ou para LED’s, 
no caso de luz. A simplicidade e a facilidade de utilização permitem 
que seja possível a qualquer pessoa, independentemente da idade ou 
conhecimento na área, desenvolver e construir os seus protótipos ou 
aprender com os workshops fornecidos pela empresa.

Em termos específicos, a tinta condutora funciona como qualquer 
outra do género. A vantagem é que esta não é tóxica para a pele, 
ou seja, em contacto com a pele humana não dará qualquer tipo de 
reação alérgica à mesma.  A cor negra não permite que a cor tenha uma 
influência na forma como reconhece os inputs, no sentido de não ser 
possível, para já, ter tintas de outra cor que tenham as mesmas funções. 
É também uma boa ferramenta para substituir metal ou fios de cobre 
para o transporte de energia de baixa tensão (até 12VDC). Em termos 
físicos, a alta viscosidade e densidade da tinta (de 1,16 g/ml) permitem 
que os eletrões estejam em constante contacto entre eles, ou seja, 
a energia é passada com muito maior velocidade e precisão. Porém, 
mesmo com a adição da água, os eletrões continuam em contacto entre 
eles, embora mais lenta e espaçadamente, fazendo com que diminua 
em termos de precisão e velocidade de transmissão de informação. 
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56 A empresa foi fundada em 2011, 
em Londres, por quatro estudantes 
da Royal College of Art e da 
Imperial College London, com duas 
tipologias de produtos capazes 
de tornar diferentes tipos de 
superfícies e objetos em sensores 
simples, precisos e de baixo custo.

57 Em contrapartida às soldas 
quentes usadas.

A resistência elétrica da tinta varia 
também consoante a área, a espessura 
e o método de aplicação. A Bare 
Conductive fornece um gráfico onde 
é possível perceber como é que esta 
varia, para além de uma equação que 
a comprova e de um exemplo de áreas 
de resistência.

Graf. 1-3. Reinterpretação dos 
gráficos da Bare Conductive.
Fonte: Bare Conductive.
Edição editorial por (Baptista, 2017).

Em relação à forma propriamente dita, 
esta deverá variar consoante a função que 
se lhe queira dar. Por exemplo, se o objetivo 
for desenhar um botão de toque, a forma não 
necessitará de ser muito grande, visto que 
não precisa de uma grande área para poder 
transmitir informação sobre um eventual toque 
na tinta. No caso dos sensores de proximidade 
e pressão, o aconselhado é que a área da forma 
com tinta seja maior, uma vez que assim é 
mais fácil e preciso reconhecer alterações de 
posicionamento da pessoa em contacto. Isto dá-
se pela sensibilidade das propriedades químicas 
dos sais de ferro presentes na tinta. Os mesmos 
conseguem “perceber” as alterações que 
sofrem, seja pelo toque ou pela proximidade, 
forçando a touch board a reconhecer esses 
mesmos valores e a interpretá-los.

Em termos de aplicações, esta tinta pode 
ser aplicada: com um pincel normal, desde que 
resistente a este tipo de viscosidade; como tinta 
serigráfica; ou, como quando explorei o material, 
pode ser utilizado um marcador como se fosse 
um pincel, isto é, aproveitar a forma e a dureza 
da ponta do marcador para transportar a tinta 
para o papel, permitindo assim um maior rigor 

em termos de desenho livre e com traços mais 
finos. Os materiais de suporte não podem ser 
hidrofóbicos, ou seja, não podem repelir a água 
(como o vidro, alguns plásticos e superfícies 
com tinta plástica ou repelente), visto que a tinta 
é feita com base em água. Contudo, raspando 
com uma lixa de água, é possível tornar a 
superfície condutora. É possível aplicá-la em 
papel, tecido, madeira, alguns plásticos, cortiça, 
metal, etc. Para além disso, o facto de ser uma 
tinta, permite que continue condutora mesmo 
que os materiais sejam totalmente flexíveis. 
Dependerá, no entanto, da espessura e da área 
de tinta no material, visto que pode levar à 
fratura das ligações. A empresa recomenda o 
uso da folha de papel por funcionar melhor em 
termos de flexibilidade do que uma borracha ou 
licra, dada a sua melhor resistência a esta não 
se quebrar. A secagem da tinta é rápida, entre 
5 a 15 minutos consoante a área e a espessura 
da tinta, bem como o ambiente em redor e o 
material de suporte. É possível acelerar esse 
processo com um pequeno secador, mas sem 
nunca usar altas temperaturas, podendo afetar 
as propriedades físicas da tinta.

Fig. 110-115. Exemplos de projetos 
simples de interação e utilização da 
tinta e touch board, desde acender/
desligar lâmpadas, construir 
theremins, criar caixas de ritmos ou 
transformar a utilidade da parede 
através da interação com esta.
Fonte: Bare Conductive.
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A touch board, por sua vez, consiste numa placa de on/
off (I/O) com um microcontrolador, semelhante ao Arduino 
Leonardo. As diferenças estão nos 12 elétrodos com capacidade 
de reconhecimento de toque (que se encontram em placas 
da Sparkfun com o controlador MPR121) e a possibilidade de 
permitir/impedir a leitura do controlador VS1053b (para MP3 ou 
MIDI), através do corte/ligação das respetivas entradas.

Complementando estas características, a touch board 
apresenta os canais analógicos e digitais, juntamente com 
os respetivos pinos de energia [de 3,5V a 5V (+) e Ground 
(-)]. Possui ainda dois botões de restauro da placa: um botão 
normal e um em formato pino. Os 12 elétrodos principais são 
acompanhados por versões mais pequenas dos mesmos para 
diferentes tipos de utilização com jump wires (da mesma 
forma que os canais analógicos descritos anteriormente). O 
microcontrolador presente – Atmega32U4 – permite que esta 
tenha uma capacidade de guardar até 32Kb de código na 
memória flash interna (para facilitar a escrita e a reescrita). A 
touch board tem ainda uma entrada para auscultadores (de 3,5 
mm) ou coluna; leitor de cartão de memória Micro SD; ligação 
micro USB para o computador e apresenta um conector JST 
para a utilização de uma bateria externa de LiPo de 3.7V.

O rápido crescimento da Bare Conductive e a proximidade para 
com os clientes e os projetos desenvolvidos, permitiu que fosse 
criado um conjunto de vídeos explicativos sobre as diferentes 
formas de poder aplicar a tinta e a placa. Nos vídeos podemos 
encontrar várias possibilidades de utilização simples, mas também 
explorações mais complexas feitas em parceria com designers 
ou escolas como a Royal College de Londres. Recentemente, 
desenvolveram um Pi Cap, uma placa protetora e complementar 
ao Raspberry Pi A+, B+, 2 B, 3 B e Zero. Desta forma, é possível 
acrescentar, por exemplo, mais 12 elétrodos à touch board ou 
utilizar as capacidades de toque e proximidade da mesma com as 
potencialidades de programação do Raspberry Pi. ¶

Ligação ON / OFF

Elétrodos/Sensores de toque/Proximidade

Entrada p/ bateria LiPo 3.7V
LiPo - (Lithium Polymer)

Entrada coluna/auscultador

USB Mini (energia/envio de info)

Botão de Restauro

Leitor de cartão Micro SD

Fig. 116. Pi-Cap.
Fonte: Bare Conductive.

Fig. 117. Figura esquemática da touch board.
Fonte: Bare Conductive.

 3.2.2. Potencialidades da tecnologia

Como afirmado, este crescimento foi 
grande e surgem cada vez mais projetos 
promissores e interessantes de explorar, vistas 
as potencialidades descobertas com a mesma 
tecnologia.

A Bare Conductive, com os tutoriais sugeridos 
no seu site58, mostra os conceitos básicos de 
interação tanto com a placa, com o uso da tinta. 
Os projetos mais sugeridos pretendem que o 
utilizador se inicie à tecnologia, construindo um 
teclado MIDI ou um theremin, ou conectando 
a placa a diferentes objetos e associar-lhes um 
som (MP3) correspondente. Estes pequenos 
desafios podem ser desenvolvidos em contexto 
de workshop, já desenhados pela própria 
empresa e disponíveis para quem os quiser fazer 
em contexto educacional. 

Neste ambiente da educação, a simplicidade 
no uso deste tipo de sistema permite, em tenra 
idade, entrar mais facilmente em contacto com 
linguagens simples de programação, mesmo 
que muitos dos programas de código sugeridos 

estejam disponíveis online. A programação 
permite que se criem contextos de ensino lúdico 
deste tipo de informação (Yost, Sentner, & 
Forlenza-Bailey, 2000, p. 39), que vai além de 
aprender a destacar um stencil e pintar com a 
tinta sobre o mesmo. A linguagem de Arduino é 
facilmente ensinada e permite perceber a lógica 
da programação que, segundo a Forbes (Kosner, 
2012), será importante para o futuro, visto estar 
num constante crescimento e ter necessidade 
das skills de programação. 

Como visto, em termos técnicos, a tinta e 
a placa têm imensas possibilidades a serem 
exploradas. Os elétrodos da placa podem ser 
“programados” de forma a recolher valores 
de determinadas formas, enquanto que a 
tinta estende essa mesma capacidade tanto 
para outras superfícies como em diferentes 
formas. Nos exemplos seguintes, é possível 
perceber algumas das potencialidades das duas 
ferramentas em diferentes contextos.
58 www.bareconductive.com

Fig. 118. As imensas possibilidades de objetos passíveis de serem transformados em objetos interativos.
Fonte: Bare Conductive.



A tinta possibilita a criação de um 
potenciómetro, ou outros mecanismos, ligados 
aos canais analógicos ou digitais tanto da 
touch board como de um outro arduíno. O 
objetivo é transformar um sistema físico e 
robusto, numa superfície coberta com a tinta.

O canal analógico dá valores entre 0 e 1023 – para o potenciómetro – e 
os digitais apenas 0 ou 1 –, ou seja, LOW/HIGH (onde a energia “negativa” 
[ground] e positiva [+5V] passam). Para isso, basta ter uma mancha de tinta 
que crie ligação entre o positivo (+) e o ground (-) e utilizar uma ponte de 
conexão entre um canal analógico e a tinta. Por exemplo, pode-se usar um 
cabo-crocodilo e fazê-lo pender entre o lado positivo e negativo e ver os 
valores a alterar. Em teste (ver capítulo 4.0.), quanto maior for a mancha e a 
distância entre os canais de energia, maior a necessidade de colocar mais do 
que um canal digital na respetiva mancha.

Falando da diluição da tinta em água: 
a adição de água na tinta leva a uma 
redução da sensibilidade desta. Assim, 
quanto menos sensível for, menos 
propícia será a reconhecer alterações 
sensoriais, principalmente, em tamanhos 
reduzidos. Porém, e como testado, há três 
formas para a fazer resultar: diluída em 
água (1), num aditivo para tinta acrílica (2) 
ou misturado com óleo mineral (3). 

(1) . Em água, a mesma é aplicada como se 
tratasse de aguarela, e funciona melhor em 
grandes manchas de tinta, por esta perder 
ligações e precisar de compensação;

(2) . O aditivo líquido consiste num 
fluidificante para tintas à base de água, o 
que vai permitir diminuir a viscosidade da 
tinta, facilitando a sua tarefa. Assim, torna 
as pinceladas mais fáceis, eficazes e sem 
recorrer aos normais excessos de tinta 
(com o uso sem aditivos);

(3) . O óleo mineral é um 
exemplo dado pela Bare 
Conductive em parceria com a 
Royal College of Arts. O mais 
fácil de arranjar que sugerem 
é o óleo para bebés, por ter 
as mesmas características: ser 
transparente e ter uma ligeira 
fragrância. As propriedades 
químicas deste produto não 
permitem que se misture 
totalmente com a tinta. Os 
átomos de água da tinta 
repelem-se, os contactos dos 
eletrões de energia desta 
mantêm-se e a dimensão da 
área aumenta.
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Para projetos que necessitem de muito contacto 
para o seu funcionamento, um dos grandes 
problemas que daí advém, é a sujidade. Como a 
tinta continua exposta ao ar livre, sempre que se 
lhe tocar ou arrastar, alguma parte dela irá sair. 
Assim, e tendo isso em vista, a Bare Conductive 
sugere o uso de um protetor de tinta, como usado 
em quadros, por exemplo. Deste modo, permitirá 
manter as propriedades condutoras, ao mesmo 
tempo que protege a tinta.

Na questão empresarial desta tecnologia, existe um conjunto de empresas que a usam como meio 
de interação para com os clientes ou como parte principal do seu produto, seja pela simples interação 
direta com uma parede, seja pela exploração da tecnologia e da criação de novas interações. 

A empresa EJ Tech também 
tem vindo a explorar as 
potencialidades desta tinta. 
Desde misturá-la com o alumínio 
e produzir uma espécie de 
diamante condutor de energia, 
a introduzir condutividade em 
têxteis e obter materiais flexíveis 
que, ligados a programas de 
música como o Ableton Live, 
permitem uma exploração 
significativa de som. 

Noutros casos, 
encontram-se as 
luvas com a tinta, 
que reconhecem 
movimentos da mão e 
os traduzem para som;

Mesas interativas 
como o exemplo da 
TACTO, da Officine 
Tesla. Esta consiste 
numa mesa que 
traduz ações e 
gestos em som, de 
forma a interagir 
com o público em 
instalações e eventos.

Noutros casos ainda, permite a criação de 
protótipos que ajudem as pessoas com 
problemas motores a interagirem umas com 
as outras ou com as coisas. ¶

Proteção

Synth-
-Luva EJ Tech

TACTO Apoio

Tecnologia

Fig. 119-132. Diferentes sugestões projetuais tirando partido das 
potencialidades da tecnologia apresentada.
Fonte: Bare Conductive.



 3.2.3. Casos de estudo: MusicInk 

Neste leque imenso de possibilidades, destaca-
se o projeto do MusicInk59, por seguir preceitos 
educacionais e musicais de interesse ao estudo. 
Foi criado por dois designers italianos – Riccardo 
Vendramin e Gilda Negrini – que pensaram sobre 
como criar uma nova forma lúdica de se perceber 
e interagir com música e instrumentos musicais, 
com o intuito de ajudar na educação da área. 
O MusicInk surge como resposta a estas ideias. 
Com a ajuda da tinta condutora, construíram 
uma espécie de caixa de música interativa, que 
lhes permitiu ilustrar ideias musicais a partir dos 
stencils dados e ter uma resposta sonora a partir 
do instrumento desenhado. Assim, possibilita 
a criação de exercícios lúdicos para as crianças 
iniciantes na música.

A nível educacional, o MusicInk pretende 
relacionar o desenho iconográfico de 
instrumentos com propriedades musicais e 
atribuir-lhes cores características, ou seja, a 
cada propriedade é-lhe atribuído pelo menos 
um instrumento e a cada um destes uma cor. 
Como altura, diferencia-se entre agudo (flauta, 
cor verde-claro) e grave (tuba, verde-escuro); 
como Intensidade também está dividida em 
duas partes de forte – mais alto – (saxofone, 
azul-claro) e piano – mais baixo – (saxofone, azul-

escuro); Para timbre correspondem 3 diferentes 
instrumentos de 3 famílias: percussão (bateria, 
vermelho), sopro (trompete, laranja) e corda 
(contrabaixo, castanho); Na duração/tempo 
corresponde a um gongo (castanho-claro); e 
um instrumento melódico para escalas (piano, 
branco). Permitirá com isto ter um acesso visual a 
cada um deles e usar esse aspeto para desenhar 
partituras coloridas e compor e tocar ao mesmo 
tempo que se divertem.

Em termos técnicos é simples. A tinta condutora 
servirá para desenhar e “receber” informações 
sempre que é pressionada que, por sua vez, estará 
conectada por cabos à caixa que contem um 
circuito baseado num arduíno Duemilanove (como 
base), juntamente com o MPR121, da Sparkfun 
(para o reconhecimento dos inputs de toque) e 
um recetor Bluetooth, da Seedstudio (para receber 
e enviar informação para a aplicação móvel). A 
aplicação poderá alterar cada um dos canais pelos 
sons reais correspondestes.

Desta forma, o MusicInk serve como um dos 
exemplos principais de uma aplicação simples da 
tecnologia para a criação de um produto interativo, 
lúdico e educacional, que permite comunicar a 
música, principalmente, para os mais novos. ¶
59 www.musicink.co
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Fig. 134. Esquema de cores/figuras para cada interação. Fonte: MusicInk.

Fig. 135-138. Material incluído em cada kit. Fonte: MusicInk.

Fig. 139. Como colocar em funcionamento. Fonte: MusicInk.



72 73

3.3. A importância do som no design

Nesta expressão, pode-se encontrar uma resposta 
para parte daquilo que se veio a estudar para esta 
dissertação. Perceber como o “som” (questão física 
do mesmo e como ele se processa) – e não a “música” 
(composta pela organização do som) (Weale, 2005) – é 
importante para o desenvolvimento de novos artefactos 
e para a forma imersiva de interagir com eles.

Tradicionalmente na educação, o estudo da área 
do som, até por volta dos anos 90, colocava-se por 
entre as áreas científicas e históricas, ou seja, o som 
era abordado pelo ponto de vista físico e acústico 
das suas características, bem como da engenharia e 
produção sonora; ou pelo seu estudo evolutivo ao longo 
da história, abordando a etnomusicologia (o estudo de 
práticas e culturas não-ocidentais) (Couprie, 2009) e os 
impactos sociais da música, através da sociologia. Esta 
perspetiva educacional prosseguiu, dentro dos seus 
parâmetros, até agora. 

Para melhorar a educação das crianças, as empresas 
e as escolas precisam de perceber que, no contexto 
social atual, as mesmas precisam de interagir com 
diferentes culturas. Necessitam de atuar e comunicar 
de melhor maneira os diferentes comportamentos entre 
elas, seja simbólica, textual, gráfica ou sonoramente. É 
preciso relacionar/interligar todos estes meios. Segundo 
Hartley (2012), estas empresas que usam a criatividade 
como método de trabalho, dividem-se em 8 áreas: 
publicidade, cinema, animação, moda, gastronomia, 
turismo, música e videojogos (2014, pp. 57–58). Nestas 
áreas, o design tem uma intenção comunicativa, 
funcional e estética. O som, por sua vez, poderá ser 
a chave para a criação de diferentes impressões 
imersivas, que causam sensações, significados e 
experiências pretendidas; o enriquecimento da 
qualidade do produto final; uma melhor representação 
espacial da informação sem que se necessite de 
contacto visual – “our ears are continuously active” –, 
reduzindo perdas ou sobrelotação de informação. As 
empresas procuram cada vez mais profissionais com 
noções destas duas áreas de trabalho.

Fig. 140. Projeto RUUP (2015) 

desenvolvido por estudantes de 

arquitetura estónios. Consistem em 

megafones de madeira colcoados no 

meio das densas florestas estónias 

para ampliar e ouvir-se a natureza. 

Foto e fonte: Tõnu Tunnel (2015), 

https://tonutunnel.com/public/#/ruup/.

60 Em português: “O som como um 
elemento de design e mediador pode 
manifestar qualidades do objeto 
de design e abrir caminhos para 
reconsiderar a nossa interação com eles.”

No ensino português, salvo raras exceções, não existe 
a abordagem a este tema desta maneira. Existe sim um 
conjunto de cursos direcionados para os novos media, mas 
em termos de produção áudio e visual. Na maior parte 
dos casos, contextualizam esta abordagem na criação de 
vídeos, cinema, animação, etc., mas com menor foco no 
design – ou apenas no design de som, que é, de maneira 
geral, a produção e criação sonora. No entanto, duas 
escolas tentam ter uma abordagem mais ampla desta 
área e da importância do design no contexto projetual e 
metodológico. A norte, a Escola Superior de Artes e Design 
(ESAD) apresenta uma licenciatura em Artes Digitais e 
Multimédia e nesta encontra-se uma unidade curricular que 
se prende na experimentação, desenho e produção de som, 
seja em contexto audiovisual, seja no contexto de práticas 
de design e de produtos para novos media. O mais focado 
talvez seja o Mestrado em Design de Comunicação e Novos 
Media, da Faculdade de Belas Artes de Lisboa (FBAUL). 
Esta oferece uma unidade curricular de Som e Imagem 
para produção de novos media. Apesar desta abordagem 
aos novos media, ambos os cursos têm uma abordagem ao 
design, maioritariamente, de comunicação.

O que o estudo feito em “Sound in new Media and Design 
Studies” (2014) tenta provar, e que partilho da mesma 
opinião, é uma necessidade de criar novas estratégias de 
implementação do som nos estudos do design. Mais do 
que saber produzi-lo, é saber como fazê-lo num contexto 
funcional e valorizador do produto. Mais do que ter 
músicos, engenheiros ou criadores de media, é ter designers 
capazes de compreender, criar e implementar uma lógica 
sonora na sua produção e ter mais uma ferramenta da qual 
possam usufruir como método de trabalho.¶

“In addition to the 
most common qualities 
of usability, utility, 
satisfaction, and 
communication, designing 
for sociability also make 
demands in the design 
process to support social 
aspects of the product.”61

~

Fig. 142. Crianças a interagir com a 

app Biophilia, no âmbito do Biophilia 

Educational Project (2011). 

Fonte: www.biophiliaeducationalproject.com.

Fig. 141. Synchrony (2011), projeto 

desenvolvido por Kenneth Tay no âmbito da 

sua dissertação de mestrado. Consiste num 

instrumento musical para crianças autistas 

poderem criar música juntamente com os 

seus pais, enquanto criam mais ligações 

com eles. É um instrumento apenas táctil 

no qual se podem alterar para diferentes 

instrumentos e por apenas ter notas da 

escala pentatónica, todos os acordes que 

forem feitos soarão bem - algo importante 

para as crianças com este tipo de problema.

Fonte: www.kennethtay.com/synchrony/.

Moggridge in (2014, p. 59)

61 Em português: “Como acréscimo às 
qualidades mais comuns da usabilidade, da 
utilidade, da satisfação e da comunicação, 
desenhar para a sociedade também requer 
que o processo do design suporte os 
aspetos sociais do produto.”

“Sound as a 
design and 
mediating 
element can 
manifest the 
qualities of the 
design object 
and open up 
new ways for 
us to consider 
our interactions 
with it.”60

(Tahiroglu, Özcan, & Ikonen, 2014, p. 56)
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Esta oferece uma unidade curricular de Som e Imagem 
para produção de novos media. Apesar desta abordagem 
aos novos media, ambos os cursos têm uma abordagem ao 
design, maioritariamente, de comunicação.

O que o estudo feito em “Sound in new Media and Design 
Studies” (2014) tenta provar, e que partilho da mesma 
opinião, é uma necessidade de criar novas estratégias de 
implementação do som nos estudos do design. Mais do 
que saber produzi-lo, é saber como fazê-lo num contexto 
funcional e valorizador do produto. Mais do que ter 
músicos, engenheiros ou criadores de media, é ter designers 
capazes de compreender, criar e implementar uma lógica 
sonora na sua produção e ter mais uma ferramenta da qual 
possam usufruir como método de trabalho.¶
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3.3. A importância do som no design

Nesta expressão, pode-se encontrar uma resposta 
para parte daquilo que se veio a estudar para esta 
dissertação. Perceber como o “som” (questão física 
do mesmo e como ele se processa) – e não a “música” 
(composta pela organização do som) (Weale, 2005) – é 
importante para o desenvolvimento de novos artefactos 
e para a forma imersiva de interagir com eles.

Tradicionalmente na educação, o estudo da área 
do som, até por volta dos anos 90, colocava-se por 
entre as áreas científicas e históricas, ou seja, o som 
era abordado pelo ponto de vista físico e acústico 
das suas características, bem como da engenharia e 
produção sonora; ou pelo seu estudo evolutivo ao longo 
da história, abordando a etnomusicologia (o estudo de 
práticas e culturas não-ocidentais) (Couprie, 2009) e os 
impactos sociais da música, através da sociologia. Esta 
perspetiva educacional prosseguiu, dentro dos seus 
parâmetros, até agora. 

Para melhorar a educação das crianças, as empresas 
e as escolas precisam de perceber que, no contexto 
social atual, as mesmas precisam de interagir com 
diferentes culturas. Necessitam de atuar e comunicar 
de melhor maneira os diferentes comportamentos entre 
elas, seja simbólica, textual, gráfica ou sonoramente. É 
preciso relacionar/interligar todos estes meios. Segundo 
Hartley (2012), estas empresas que usam a criatividade 
como método de trabalho, dividem-se em 8 áreas: 
publicidade, cinema, animação, moda, gastronomia, 
turismo, música e videojogos (2014, pp. 57–58). Nestas 
áreas, o design tem uma intenção comunicativa, 
funcional e estética. O som, por sua vez, poderá ser 
a chave para a criação de diferentes impressões 
imersivas, que causam sensações, significados e 
experiências pretendidas; o enriquecimento da 
qualidade do produto final; uma melhor representação 
espacial da informação sem que se necessite de 
contacto visual – “our ears are continuously active” –, 
reduzindo perdas ou sobrelotação de informação. As 
empresas procuram cada vez mais profissionais com 
noções destas duas áreas de trabalho.

Fig. 140. Projeto RUUP (2015) 

desenvolvido por estudantes de 

arquitetura estónios. Consistem em 

megafones de madeira colcoados no 

meio das densas florestas estónias 

para ampliar e ouvir-se a natureza. 

Foto e fonte: Tõnu Tunnel (2015), 

https://tonutunnel.com/public/#/ruup/.
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Lista de projetos:

Chronos: Tools For Live Recording Animation
Interfaces físicas que transformam 
semanticamente funções digitais em físicas.
https://www.behance.net/gallery/34845353/Tools-for-
live-animation

CONTACT: Augmented Acoustics
Manipulação audiovisual em RA.
https://vimeo.com/82107250t

Do-Re-Mi
Sequenciador manual para crianças.
https://www.behance.net/gallery/22023073/Do-Re-Mi 

Drawdio: A pencil that lets you Draw Music
Desenhar circuitos com qualquer caneta.
https://www.drawdio.com

FOLDiBOOK
Livro sonoro auditivo e modular para crianças.
https://www.behance.net/gallery/37210869/FOLDiBOOK

Haptic Poster
Cartaz interativo que vibra ao toque.
https://www.behance.net/gallery/11023595/Haptic-poster

Koka Nikoladze - website
Site de Koka Nikoladze com interação sonora.
http://nikoladze.eu/

Liminal Object 1.0
Experiência imersiva através de cubos interativos.
https://vimeo.com/52348838

Liquid MIDI
Têxtil experimental com tinta condutora.
https://www.behance.net/gallery/28033423/Liquid-MIDI

Marvis
Piano que desenha uma notação gráfica ao 
mesmo tempo que se toca e conecta diretamente 
com a aplicação móvel.
http://www.arduino.org/makers/mavis

Merry Resistivities Tutorial
Cartões interativos com tinta condutora.
https://www.bareconductive.com/make/5-fun-facts-
about-your-flashing-card-set/

MusicInk
Projeto educacional de música (Capítulo 3.2.3.)
http://www.musicink.co/

Noise Book
Livro auditivo ruidoso com tinta condutora.
https://www.bareconductive.com/make/noise-book-by-
james-walker/

Reactable
Mesa interativa de produção audiovisual.
http://www.reactable.com/

Rubato
Controlador Bluetooth de ritmo e altura de música.
https://vimeo.com/77657803

Singing Fingers
App que grava e reproduz som ao mesmo tempo 
que se desenha.
http://www.singingfingers.com/

SketchSynth
Projeção visual e interativa de um oscilador.
https://vimeo.com/42053193

Sound Posters
Cartazes interativos que controlam o som com o toque.
http://www.trappedinsuburbia.com/posters/sound-
poster-1-0/

Sound Prism
Prisma interativo com piano, sintetizador e ritmos.
https://www.youtube.com/watch?v=nrBIpTiiTpI

Synchrony
Ferramenta para crianças autistas e os seus pais.
http://kennethtay.com/synchrony

TACTO: The Sound Table
Mesa sonora interativa (Capítulo 3.2.2.).
http://www.officinetesla.it/

Tailored touch & Lynstrument
Interfaces para pessoas com deficiência: 
controlador do rato do computador e 
instrumento musical.
https://vimeo.com/74136253

Tinta condutora impressa
Tinta condutora para impressão de circuitos.
https://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?c=41263

toot
Cubos-sequenciadores para gravar e alterar loops.
https://vimeo.com/100823803

Under the Rug
Livro interativo infatil.
https://vimeo.com/66700854

Visual Sound & Literature Project
Reintrepretação audiovisual da obra de Kafka.
https://www.behance.net/gallery/10859785/Visual-
sound-Literature-project

XOXX Compuser
Simples sequenciador físico e interativo.
http://xoxxcomposer.axelbluhme.se/



74 75

Fig. 143. Momento de experimentação do último 

exercício desta dissertação durante um dos 

workshops realizados.

Foto e edição editorial por (Baptista, 2017).

4.1. Introdução

Durante o desenvolvimento da presente dissertação, 
foi sempre objetivado que esta culminasse num projeto 
prático que explorasse a fronteira entre o design e a 
música. Para tal, e com o intuito de retirar proveito de 
todo o conhecimento adquirido e refletido ao longo 
das páginas deste documento, é apresentada uma 
experiência visual, sonora, educativa e sensorial que 
explora o desenho, o som e a tecnologia.

As premissas até chegar ao objetivo projetual 
defendem a seguinte equação:

Música Educação Interação

(Analógico + Digital)

++
Explora a notação 
gráfica livre e percebe os 
conceitos introdutórios 
à música: altura, ritmo, 
timbre, forma e dinâmica.

Refere-se à 
educação musical, ao 
relacionamento entre 
conceitos de som + 
imagem e reforça tanto a 
aprendizagem autodidata 
como a “mestre-aluno”.

Alia a vertente analógica 
(guia de apoio e 
ilustrações) com a 
vertente digital (artefacto 
tecnológico, ligado ao 
desenho com a tinta 
condutora, que reproduz 
som e altera timbres).

4.0. 
O Projeto



Para este projeto propõe-se uma série de ilustrações para 
comunicar um conjunto de conceitos introdutórios à 
música. Destina-se preferencialmente a pessoas com idades 
compreendidas entre 8 e 10 anos, sem experiência musical 

e que queiram explorar o som através do desenho de uma forma 
lúdica. Para tal, recorre-se à tecnologia da tinta condutora e da touch 
board para uma maior riqueza interativa e de aprendizagem. Em 
paralelo, propõe-se complementar as ilustrações com um pequeno 
guia de acompanhamento, que visa partilhar informação útil para 
aprender, ensinar, interagir e criar novas formas de utilização.

Pretende-se que os participantes explorem e interpretem 
a ferramenta, que a relacionem com a notação gráfica – 
que, no fundo, são as ilustrações – com o movimento do 
som, e percebam a abordagem eletrónica que é levemente 

abordada e a ligação entre o que é totalmente analógico (o ato de 
desenhar) e digital (a tinta e a touch board).

Até chegar ao resultado final apresentado, foi investido 
tempo, principalmente, nas potencialidades da tecnologia 
de forma a desenhar o projeto consoante as suas, e as 
minhas, limitações, tanto sensoriais como de programação. 

O ponto fulcral pretendido era tornar a interação simples e rigorosa 
e fracionar a folha por zonas específicas de som: a inferior para 
os graves e a superior para os agudos. As soluções encontradas 
permitiram moldar o desenho de todas as ferramentas apresentadas 
para serem simples, funcionais e interessantes visualmente, para 
além de comunicar da melhor maneira com o público pretendido.
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4 2. Explorações tecnológicas

Como havia já referido, a tecnologia explorada nesta 
investigação é a tinta condutora e a touch board, da Bare 
Conductive. Experimentaram-se diferentes formas de 
abordar os tutoriais e códigos de programação dados e 
retiraram-se ideias úteis para desenvolver o pretendido. Era 
fundamental perceber as suas – e as minhas – limitações 
técnicas para conseguir contornar as adversidades.

Preparação da placa, programação 
inicial e reconhecimento de toque
A abordagem tecnológica iniciou-se por 

experimentar os tutoriais básicos fornecidos no website 
da empresa. Com eles, percebeu-se a simplicidade de 
criar interações simples através do toque, como por 
exemplo criar um piano MIDI.

Potenciómetro de tinta
Nesta experiência, abordou-se a possibilidade de 

transformar uma mancha de tinta num potenciómetro. 
Embora também seja possível num arduíno Uno (o mais 
usado), a touch board permite que se utilize as ligações 
digitais e analógicas para este exemplo. A vantagem 
encontra-se na incorporação de uma entrada para colunas 
ou auscultadores, sem recorrer a ligações externas. 

Conectaram-se as arestas das extremidades da 
mancha de tinta aos respetivos transmissores de 
energia, positivo e negativo, dos canais digitais. Para 
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Sensores
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melhor maneira e para este não reconhecer interações externas à que se pretende. A desvantagem, para além do 
rigor, é o reconhecimento de valores por zonas de forma desigual, ou seja, a distância entre valores é muito curta, 
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Fig. 144. Momento de experimentação.

Foto por Catarina Maria (2017).

Fig. 145-46. Experimentação de potenciómetros.

Fig. 147-48. Experimentação de sensores.
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4.3. Explorações gráficas

Enquanto se entendiam as possibilidades 
técnicas, tentou-se perceber como é que a 
ilustração se se moldava à tecnologia. Para 
além das premissas iniciais, era importante que 
o desenho fosse simples e que traduzisse da 
melhor forma os conceitos. Para tal, muitas das 
abordagens foram abstratas e subjetivas.

Ainda antes de se testar as potencialidades da 
tinta e da placa, abordou-se a ilustração com base 
na informação teórica e visual que se foi recolhendo 
sobre esta. Os primeiros exemplos são claramente 
abstratos e visam, essencialmente, traduzir a 
ideia de som em desenho. Percebeu-se que, para 
interagir da maneira pretendida, ter-se-ia que 
desenhar um ponto de conexão com a placa. Esse 
ponto é depois ampliado para a “moldura” em torno 
da ilustração. Assim, permite que se crie ligações 
em qualquer ponto da folha mais rapidamente.

Apesar do referido 
anteriormente, uma das 
abordagens da ilustração 
foi figurativas. Tendo 
em conta a questão do 
storytelling, quis-se que os 
desenhos dos conceitos 
tivessem uma vertente de 
silent book, ou seja, que se 
utilizasse a imagem para 
contar uma história.

Fig. 150. Silent 

Book de André 

Letria (2013) 

Incómodo, das 

ed. Pato Lógico.

Fig. 149. Explorações gráficas.
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Fig. 149. Explorações gráficas.

Explorações
gráficas 
parte I

-----------------------------------
Esta série de explorações 
permitiram perceber, numa 
prinmeira instância, a linguagem 
inicial da ilustração, ainda antes 
da experimentação tecnológica.
-----------------------------------
Parte I.I: Ilustração de conceitos.
Parte I.II: Ilustração de história.
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Fig. 149. Explorações gráficas.

textura/forma. Pressiona várias formas
ao mesmo tempo!

textura/forma. Pressiona várias formas
ao mesmo tempo!

altura. Contorna o desenho! altura. Contorna o desenho!

ritmo. Atravessa o desenho
pela horizontal!

ritmo. Atravessa os desenhos
pela horizontal!

--------------------------------------
Parte I.I: Ilustração de conceitos.
--------------------------------------
Abordagem do desenho manual
ao digital.
Indicações sobre que gestos fazer 
para interagir com a ilustração. 
A ideia das duas versões é ter uma 
com “moldura” e outra em que se 
toca na zona de ligação 
com o cabo e na ilustração, 
com mãos diferentes.

Parte I.I. Ritmo. Parte I.I. Altura e Forma/Textura.
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Fig. 149. Explorações gráficas.

timbre. Atravessa o desenho
na vertical!

(colca no controlo ‘Timbre’
dois timbres diferentes.

vês a diferença?)

timbre. Vamos construir
uma bateria?

(no controlo ‘Timbre’
coloca a opção de bateria)

intensidade. Segue as formas! intensidade. Segue o alinhamento
das formas!

--------------------------------------
Parte I.II: Ilustração de história.
--------------------------------------
Ilustrações para a história de 
Tom, o Astronauta, uma reflexão 
muito inicial sobre Space Oddity 
(1969) de David Bowie.

Parte I.I. Timbre e Intensidade. Parte I.II. David Bowie como Aladdin Sane. Foto de Brian Duffy (1973).
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Fig. 149. Explorações gráficas.

Tom era uma criança. 
Uma criança que morava numa pequena 
vila a sul de Londres.

 
Tom gostava de olhar para o céu e pensar: 
“um dia irei p’ra ali.

 
Um dia serei astronauta!”

Timbre: Harpa
Gesto: Toca em todas

 as formas.

10, 9, 8, 7… sempre com uma interferência.

 

Timbre: Percursão
Gesto: Contorna
      circurlarmente.

Porque um dia só queria ser o Major Tom.

Timbre: Ruído #1
Gesto: Passeia por

entre os 
planetas.

Timbre: Violino
Gesto: Segue o rasto
 do foguetão
 (de baixo
 para cima).

Parte I.II. Storytelling. Parte I.II. Storytelling.
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Fig. 149. Explorações gráficas.
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A evolução do desenho deu-se recorrendo 
a uma linguagem mais subjetiva e a um visual 
com mais impacto. Inspirou-se também em 
obras gráficas como Fontain Mix, de John 
Cage, 4 Systems, de Earle Brown ou a Treatise, 
de Cornelius Cardew, para além de pintores 
do movimento abstrato russo como Wassily 
Kandinsky, da geometrização de Pietr Mondrian 
e do suprematismo de Kazimir Malevich. 

Num determinado momento, 
tentou-se abordar o desenho 
com algo muito característico: os 
padrões físicos das ondas sonoras 
puras - sinusoides. Com estes 
padrões é possível visualizar a 
frequência sonora e, assim, tentar 
traduzir estes em movimento 
sonoro na ilustração.

 O uso da cor, para além do preto e branco, também foi 
explorado. Neste contexto, a cor não teve uma função sinestésica, 
mas meramente estética. A principal razão da sua inutilização 
da cor deveu-se à incapacidade de a tinta apresentar outras 
cores para além do preto. Desta forma, apenas esta cor pode ter 
qualquer tipo de influência na interação.

Visualmente, e recorrendo à teoria da cor de Kandinsky (1996), 
o branco sugere a ausência, tanto de cor como de som. Enquanto 
o preto, neste contexto, significa o movimento do som. 

Considerando todas 
estas experiências gráficas, 
entendeu-se que a ilustração 
deveria primar pelo uso da 
linha como tradução de 
movimento, sobrepondo-
se – sem desvalorizar – à 
presença de manchas 
maiores de tinta.

Fig. 151. Explorações gráficas, Timbre. Fig. 152. Explorações gráficas, cor.
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Explorações
gráficas 
parte II

--------------------------------------------
Sequência de imagens, rascunhos 
e protótipos de possíveis abordagens 
de ilustração para o projeto.
--------------------------------------------
Parte II.I: Ondas sonoras.
Parte II.II: Correntes artísticas e cor.
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-----------------------------------------
Parte II.I: Ondas sonoras.
-----------------------------------------
Abordagem inspirada nas ondas 
sonoras puras - sinusóides -, 
que inspirou também o trabalho de 
Ben F. Laposky no desenvolvimento das 
Electronic Abstractions (1953, p. 3).

Parte II.I. Rascunhos para Ritmo e Forma com ondas sonoras.
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Parte II.I. Exemplos para Altura, Ritmo e Dinâmica. Parte II.I. Exemplos para Forma e Timbre.
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--------------------------------------------
Parte II.II: Correntes artísticas e cor.
--------------------------------------------
Abordagens gráficas ao suprematismo 
e abstracionismo geométrico, bem como 
compositores como John Cage, Cornelius 
Cardew e Earle Brown.
Explorações de cor para, inicialmente, 
fins estéticos, mas que se espera que 
futuramente tenham uma função prática.

Parte II.II. Rascunhos.
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Terry Pratchett

 (Gelman, 2007, p. 116)

62 Em português: “Não deixa de ser mágico 
só porque se sabe como funciona.”

 4.4.1. Público

O principal público deste projeto são as pessoas que não têm conhecimentos a nível da música, mas que têm 
interesse em aprendê-la. Para tal, restringiu-se a um grupo mais específico com idade compreendidas entre os 
8 e os 10 anos, podendo abranger idades superiores. Segundo Gelman (2007, pp. 88–110), as decisões tomadas 
por este leque de idades influenciará o seu futuro como pré-adolescente. Consideram-se “experts nas suas áreas 
de interesse” e tendem a não ler instruções, o que os leva a errar nas primeiras tentativas. No entanto, é nessa 
descoberta que encontram a diversão, o que de certa forma não impede que haja alguém a ajudar no processo. 
É igualmente importante que haja uma resposta posterior do momento em que alguma coisa não funcionou. 
Começam a compreender formas mais complexas de interação e de resolução de problemas, desde que não 
se tornem difíceis ao ponto de desistir e reagem melhor a coisas que não sabem ao certo como funcionam. 
Para compreender este público, e se um elemento tiver 10 anos, é também importante perceber como é que 
as crianças/pré-adolescentes desta idade se comportam dentro do grupo dos 10 aos 12 anos. Sendo assim, e 
segundo Gelman (2007), este grupo continua capaz de interpretar “cenários complexos e de imaginar todas as 
possibilidades vindas das suas decisões”. Consoante a maturidade, demonstram pontos de vista diferentes durante 
a abordagem às situações, que se mistura ainda com a infantilidade e a liberdade criativa do pensamento. Por 
outras palavras, são indivíduos “capazes de criar os próprios cenários” e determinar como eles são.

Em suma, este é um público que é capaz de se relacionar com uma nova tecnologia aparentemente simples e 
rudimentar, que demonstra uma liberdade narrativa do desenho, de interpretação e de abordagem ao mesmo e, 
sobretudo, que não deixa de explorar aquilo que tem ao seu dispor.

4.4. Definição                                                                                                                                        
 do Projeto

Fig. 153. Exploração durante um workshop. Foto e edição editorial por (Baptista, 2017).
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 4.4.2. Conceitos musicais

Um dos objetivos deste projeto é dar a entender 
determinados conceitos básicos da música. Estes, 
segundo o programa de estudos do 2º Ciclo na 
área da educação musical, são vistos como sendo 
importantes para um contacto inicial com a música.

Frequência de uma nota, 
num espetro que vai do 
baixo ao agudo. 
(Apel, 1950, p. 584)

O que distingue duas 
frequências iguais em dois 
instrumentos diferentes. 
(1950, p. 747)

Tudo o que tem 
características temporais, 
a duração do som. 
(1950, p. 640)

Organização 
do som nas 
suas variáveis e 
complexidades 
com uma 
intenção. 
(1950, p. 277)

Diferenças de volume 
num som, que varia 
entre alto e baixo. 
(1950, p. 251)
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 4.4.3. Ilustrações e guia de aprendizagem

As ilustrações foram inicialmente pensadas como 
parte do guia que acompanha o projeto. No entanto, 
tornou-se inconcebível que as mesmas fizessem parte de 
um documento fixo, por não serem facilmente retiradas 
ou colocadas novas ilustrações no conjunto. Assim, foi 
pensada a divisão em duas tipologias de produtos: as 
ilustrações individuais, como cartões soltos; e o guia, 
que consiste num pequeno livro paginado e agrafado. É 
tudo guardado dentro de um invólucro de plástico que 
permite fácil arrumação e transporte.

A ideia das ilustrações, como referido, era para que 
pudessem ser feitas novas, sem que para isso se tenha 
um tamanho muito específico de papel. O tamanho é o 
equivalente às folhas A5 (aproximadamente 21 cm x 14,8 
cm) pelas simples razões de ser mais acessível – um A4 
cortado a meio –, mais fácil de transportar, não gastar 

demasiados recursos e, a nível técnico, a divisão da folha 
em 11 zonas/notas ser mais pequena – para uma melhor 
diferença entre alturas do som. Considerando que a tinta 
é relativamente espessa e à base de água, aconselha-se 
o uso de folhas com gramagem entre os 200 e 300 gr/
m2, o equivalente a folhas de aguarela.

Para reconhecer bem as interações sem que 
comprometa visualmente as ilustrações, a moldura em 
torno das folhas tem 7mm. Para além disso, e atendendo à 
importância desta moldura na ideia de circuito, o reforço 
da tinta é aconselhado para que, consoante o desenho, 
haja uma boa conectividade e passagem de informação. 
Quanto à ilustração em si, em termos técnicos são tidas 
em conta duas coisas: o contacto com a tinta e o não 
contacto (contacto direto com o papel em branco). 
Com isso, considera-se que para haver uma diferença 

de espaço em branco entre duas linhas pintadas, a 
mesma terá de ser ligeiramente superior à largura do 
dedo indicador (normalmente usado para o contacto), 
de aproximadamente 2 cm. A espessura da linha de 
tinta será menos importante para obter um determinado 
resultado, ou seja, ouvir uma nota. Considera-se que 
desde que esteja bem conectada ao resto das ligações, 
não haverá problema. A única diferença entre espessuras 
da linha é que, teoricamente, obter-se-á um som mais 
forte ou mais piano. 

Em termos artísticos, abordou-se a ilustração com 
um conjunto de regras que serão também colocadas 
no contexto do workshop. Para além das considerações 
da distância entre linhas (caso seja necessário) e da boa 
ligação ao circuito, as ilustrações devem ser abordadas 
apenas com o uso de 5 linhas, retas ou curvas, que não 

ultrapassem os 25 cm de comprimento para as ilustrações 
não se tornarem demasiado saturadas ao ponto de não se 
obter um resultado percetível.  As ilustrações fornecidas 
tentam abordar temáticas mais abstratas e geométricas, 
para que sejam melhor reconhecidas em termos visuais 
e sonoros, e sem que se tenha uma pré-conceção de 
um determinado som específico, caso se use uma 
representação mais figurativa. Primam todas pelo uso 
da linha, com espaço entre elas e que representam de 
forma clara um movimento sonoro. O desenho de cada 
ilustração é feito manualmente e com recurso a fitas-cola 
de papel para delinear espessuras e formas das linhas, 
para que sejam facilmente retiradas sem que danifique o 
papel ou a tinta. A acompanhar as ilustrações, encontram-
se também os cartões a serem utilizados na introdução 
do workshop ao termo do circuito.

Fig. 154-57. Ilustrações.
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O guia de aprendizagem consiste num livro que indica os passos para utilização não só de todo o material, como 
também para o desenho de um workshop, para ser acompanhado por um adulto ou professor competentes. O formato 
(20 cm x 14 cm) do mesmo difere ligeiramente das ilustrações em si, pois trata-se de uma brochura impressa na qual se 
considera a impressão do maior número de páginas num menor número e tamanho de folhas possível – 4 páginas do guia 
numa folha A4. A impressão é feita em offset sobre uma capa de papel texturado de 200 gr/m2 e um miolo com o mesmo 
papel mas de 100 gr/m2. No guia, o uso da cor, para além do preto e branco, é feito por motivos estéticos e por contrastar 
com as representações monocromáticas constantemente feitas. Recorreu-se ao azul por poder ter tanto características 
neutras, como de rápidas e diferentes perspetivas de contraste tanto sobre o preto como sobre o branco.

A nível prático, o guia indica sobre o que trata todo o projeto e quais os objetivos, e vincula a abordagem mais prática 
para ser posta em prática tanto individualmente como em conjunto. Para além disso, dá indicações sobre que tipo de 
materiais usar, que passos dar, como interagir com a caixa e as ilustrações, como funciona toda a tecnologia adjacente, e 
reitera não só os conceitos musicais, como o conceito de circuito, que está presente, indiretamente, no projeto.

 4.4.4. Tecnologia e caixa

A tecnologia da tinta condutora e de toda a programação em seu torno foi um dos pontos fulcrais do projeto. 
Em contrapartida, a caixa que é apresentada foi a que menos desenvolveu. Neste contexto, serviu apenas para 
dar algumas pistas futuras sobre como poderia ser abordada e, principalmente, ter uma base estável para o 
desenvolvimento e experimentação de todo o projeto.

Para se perceber melhor as razões de ter esta abordagem na parte da tinta, é importante considerar a ideia 
por detrás do desenho da caixa, ainda que muito inicial. A caixa é composta por dois andares: em baixo é onde 
se armazenam todos os materiais fornecidos – tintas, pincéis, folhas, ilustrações e guia – e onde, numa divisão à 
parte, se encontra toda a parte técnica – da touch board aos cabos; na parte superior é onde se coloca a folha 
ilustrada para se interagir, onde tem o cabo de ligação, o potenciómetro para alterar timbres e aberturas para a 
saída de som. Quanto à tinta, é utilizada, maioritariamente, com o reconhecimento de toque. Para tal, em cima 
estão desenhadas 11 faixas pintadas a preto que cobrem, em conjunto, a área correspondente à folha da ilustração. 
Cada faixa corresponde a cada uma das notas, ordenadas ascendentemente desde o dó 5 (correspondente ao 
dó central + 2 oitavas a cima, ao valor 60 estipulado pelo MIDI) até ao si 5 (71 no MIDI). Medem cerca de 1,2cm x 
21cm e distanciam-se entre elas em cerca de 1,6 mm. Numa das extremidades de cada faixa, há um encaixe para a 
divisória da parte inferior. Esta divisória faz a ponte entre as zonas superior e inferior. Assim, cada uma das faixas 
fica conectada com a touch board. O 12º elétrodo é referente ao volume e a detetá-lo cada vez que a tinta nas 
ilustrações é tocada. Quer isto dizer que, quando a ilustração está colocada por cima das faixas, a touch board 
reconhece a posição do toque e, consoante esse posicionamento, dará resultado a uma nota. No entanto, essa nota 
só é audível se for tocada na tinta da ilustração, ou seja, quando o cabo faz a ligação ao 12º elétrodo do volume.

Fig. 158. Guia de aprendizagem.
Fig. 159. Caixa.
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 4.4.5. Workshop

Como consequência do projeto desenvolvido, 
tornou-se imprescindível testar o mesmo. Para isso, 
concebeu-se um workshop em que se coloca em prática 
o projeto. O foco principal deste é a notação e todas as 
suas condicionantes culminarem na sua representação. 
Paralelamente, é posto em prática um exercício digital63 
complementar com o intuito de reforçar os conceitos. O 
workshop foi testado de três maneiras diferentes e em 
todas tentou-se perceber qual a melhor abordagem a 
ter para obter o resultado espectável.

O workshop foi testado com grupos de diferentes 
idades, dos 8 aos 10 anos, e dos 21 aos 25 anos. A 
discrepância de idades permitiu receber um feedback 
mais técnico e preciso de conhecimentos por parte 
dos mais velhos, para resolver as falhas e, à posteriori, 
testar com os mais novos e perceber a reação deles ao 
workshop.

Fase

Fase

Fase

Fase

1
2

3
4

Tentou-se perceber quem eram os 
participantes, as suas áreas de interesse, 
as idades e a sua relação – se estudam, 
estudaram ou se percebem alguma coisa de 
música – e interesse na música e no desenho. 
Propõe-se visualizar e analisar uma série de 
imagens com o objetivo de perceber se as 
associam ou não a notações ou movimentos 
sonoros. Para além disso, propõe-se 
questionar sobre o que entendem por 
notação gráfica e convencional.

O objetivo é introduzir a relação 
da imagem desenhada com o som 
produzido ao mesmo tempo. Para 
tal, abordaram-se duas formas: a 
primeira, desenhar sobre o fundo 
branco, sem ouvir nada, e questionar 
sobre como traduziriam a imagem 
em som; de seguida, fazer a mesma 
coisa, mas tendo um feedback sonoro 
ao mesmo tempo.

A terceira fase é a mais importante de todo este 
workshop, por se comprovar a potencialidade, ou 
a ausência desta, do projeto desenvolvido. 
É apresentada a caixa e o meio de interação com 
esta e com as ilustrações envolvidas. Inicialmente, 
mostra-se como interagir com a tinta, ou seja, 
como criar ligações entre as ilustrações iniciais 
e a caixa. Para tal, na programação, foi dada 
a função de atribuir apenas uma nota sempre 
que se interage com estes exemplos, ou seja, o 
potenciómetro terá de marcar no 0.
De seguida, são apresentadas as ilustrações 
e deixa-se que os participantes que explorem 
timbres e funcionamentos e relacionem as 
ilustrações com o movimento sonoro. Esta fase 
culmina com o desenho e experimentação de 
notações pelos próprios participantes.

Após o rescaldo, questionar sobre 
os pontos positivos e negativos, 
perceber qual das práticas – digital 
ou analógica – gostaram mais e 
mostrar outra vez as notações 
iniciais e perceber se mantêm a 
mesma opinião. 

Questões rápidas de contexto.
10 min.

Prática Digital.
20 min.

Prática Analógica.
30 min.

Questões finais.
5 min.

63 Pequeno programa desenvolvido em Processing, baseado na UPIC, que 
consistia em desenhar no computador através de uma mesa gráfica e 
receber um feedback imediato sonoro. Como permite ter diferenças de 
pressão na mesa, é possível relacionar a espessura das linhas desenhadas 
com o volume do som.

S.
23 anos; 
Design; 

8 anos a estudar música; 
Lê partituras.

J.
24 anos; 
Design; 

Formação musical em 
ritmo (dança).

C.
23 anos; 
Design; 

Sem formação em música.

N.
23 anos; 
Design; 

3 anos de música.

A

B

O principal problema detetado neste modelo 
é a ausência de foco na notação musical. Para 
além disso, deu-se uma enfâse desnecessária à 
parte digital que não seria, de todo, a desejada, 
visto que a principal é a interação com a caixa.

Postas estas dificuldades, redesenhou-se, 
principalmente, a ordem dos elementos deste 
workshop. Assim, os resultados foram melhores 
e mais próximos dos espectáveis.

R.
25 anos; 
Design; 

Sem relação com a música; 
Estudou apenas no básico.

O primeiro workshop tinha uma divisão 
mais pragmática das atividades. Focava-se nas 
questões práticas analógica e digital do projeto, 
no entanto desfocava da questão principal 
da notação. Foi dividido então em quatro 
momentos de atividade:
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workshop foi testado de três maneiras diferentes e em 
todas tentou-se perceber qual a melhor abordagem a 
ter para obter o resultado espectável.

O workshop foi testado com grupos de diferentes 
idades, dos 8 aos 10 anos, e dos 21 aos 25 anos. A 
discrepância de idades permitiu receber um feedback 
mais técnico e preciso de conhecimentos por parte 
dos mais velhos, para resolver as falhas e, à posteriori, 
testar com os mais novos e perceber a reação deles ao 
workshop.

Fase

Fase

Fase

Fase

1
2

3
4

Tentou-se perceber quem eram os 
participantes, as suas áreas de interesse, 
as idades e a sua relação – se estudam, 
estudaram ou se percebem alguma coisa de 
música – e interesse na música e no desenho. 
Propõe-se visualizar e analisar uma série de 
imagens com o objetivo de perceber se as 
associam ou não a notações ou movimentos 
sonoros. Para além disso, propõe-se 
questionar sobre o que entendem por 
notação gráfica e convencional.

O objetivo é introduzir a relação 
da imagem desenhada com o som 
produzido ao mesmo tempo. Para 
tal, abordaram-se duas formas: a 
primeira, desenhar sobre o fundo 
branco, sem ouvir nada, e questionar 
sobre como traduziriam a imagem 
em som; de seguida, fazer a mesma 
coisa, mas tendo um feedback sonoro 
ao mesmo tempo.

A terceira fase é a mais importante de todo este 
workshop, por se comprovar a potencialidade, ou 
a ausência desta, do projeto desenvolvido. 
É apresentada a caixa e o meio de interação com 
esta e com as ilustrações envolvidas. Inicialmente, 
mostra-se como interagir com a tinta, ou seja, 
como criar ligações entre as ilustrações iniciais 
e a caixa. Para tal, na programação, foi dada 
a função de atribuir apenas uma nota sempre 
que se interage com estes exemplos, ou seja, o 
potenciómetro terá de marcar no 0.
De seguida, são apresentadas as ilustrações 
e deixa-se que os participantes que explorem 
timbres e funcionamentos e relacionem as 
ilustrações com o movimento sonoro. Esta fase 
culmina com o desenho e experimentação de 
notações pelos próprios participantes.

Após o rescaldo, questionar sobre 
os pontos positivos e negativos, 
perceber qual das práticas – digital 
ou analógica – gostaram mais e 
mostrar outra vez as notações 
iniciais e perceber se mantêm a 
mesma opinião. 

Questões rápidas de contexto.
10 min.

Prática Digital.
20 min.

Prática Analógica.
30 min.

Questões finais.
5 min.

63 Pequeno programa desenvolvido em Processing, baseado na UPIC, que 
consistia em desenhar no computador através de uma mesa gráfica e 
receber um feedback imediato sonoro. Como permite ter diferenças de 
pressão na mesa, é possível relacionar a espessura das linhas desenhadas 
com o volume do som.

S.
23 anos; 
Design; 

8 anos a estudar música; 
Lê partituras.

J.
24 anos; 
Design; 

Formação musical em 
ritmo (dança).

C.
23 anos; 
Design; 

Sem formação em música.

N.
23 anos; 
Design; 

3 anos de música.

A

B

O principal problema detetado neste modelo 
é a ausência de foco na notação musical. Para 
além disso, deu-se uma enfâse desnecessária à 
parte digital que não seria, de todo, a desejada, 
visto que a principal é a interação com a caixa.

Postas estas dificuldades, redesenhou-se, 
principalmente, a ordem dos elementos deste 
workshop. Assim, os resultados foram melhores 
e mais próximos dos espectáveis.

R.
25 anos; 
Design; 

Sem relação com a música; 
Estudou apenas no básico.

O primeiro workshop tinha uma divisão 
mais pragmática das atividades. Focava-se nas 
questões práticas analógica e digital do projeto, 
no entanto desfocava da questão principal 
da notação. Foi dividido então em quatro 
momentos de atividade:
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Workshop B. Ilustração analógica e digital.
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Fase

Fase

Fase

Fase

1
2

3
4

Esta fase manteve-se igual a anterior, 
mas acrescentou-se uma questão sobre 
o que consideram ser notação e como a 
representam graficamente, antes de se 
analisar as imagens de notação musical.

A principal diferença é nesta fase. 
Em vez de se partir para o exercício 
digital, começa-se por explicar o 
projeto em desenvolvimento. Neste 
exercício, introduz-se o conceito 
de circuito e o uso da tinta através 
dos exemplos disponíveis para 
demonstrar como é que ambos 
funcionam. Após essa introdução, 
passa-se para o desenho de novas 
ilustrações seguindo os conceitos de 
circuito tratados anteriormente.

Enquanto os desenhos feitos secavam, sugeriu-
se que intervissem no programa de computador, 
fazendo referência às relações entre o desenho 
que fazem e o movimento sonoro.

Testam-se as ilustrações realizadas 
que secavam durante a fase 
anterior.
Por fim, depois de tudo 
experimentado, questiona-se 
novamente sobre os exemplos de 
notação mostrados no inicio do 
workshop e as preferências entre 
as duas práticas.

Questões rápidas de contexto.
10 min.

O circuito e os conceitos.
30 min.

Prática Digital.
15 min.

Teste e considerações finais..
15 min.

A.
21 anos; 
Design; 

Autodidata em 
percussão.

J.
22 anos; 
Gestão; 

Autodidata em 
baixo elétrico.

A.
10anos; 
4º ano; 

Aprendeu flauta na escola;
Gosta de música e desenho.

D.
10 anos; 
4º ano; 

Sabe guitarra e bateria;
Gosta de música e 

tecnologia.

D.
11 anos; 
5º ano; 

Sem relação com a música;
Gosta de desenhar.

C

D

O segundo redesenho teve uma 
melhor aceitação e resultado final, porém 
o foco ainda não era o suficiente na 
parte da notação. O passo seguinte foi 
focar o workshop ainda mais na notação 
gráfica e nos conceitos musicais em 
questão, e colocar em segundo plano a 
questão do circuito, tinta condutora e, 
principalmente, a prática digital.F
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Fase

Fase

Fase

Fase

1
2

3
4

Esta fase manteve-se igual a anterior, 
mas acrescentou-se uma questão sobre 
o que consideram ser notação e como a 
representam graficamente, antes de se 
analisar as imagens de notação musical.

A principal diferença é nesta fase. 
Em vez de se partir para o exercício 
digital, começa-se por explicar o 
projeto em desenvolvimento. Neste 
exercício, introduz-se o conceito 
de circuito e o uso da tinta através 
dos exemplos disponíveis para 
demonstrar como é que ambos 
funcionam. Após essa introdução, 
passa-se para o desenho de novas 
ilustrações seguindo os conceitos de 
circuito tratados anteriormente.

Enquanto os desenhos feitos secavam, sugeriu-
se que intervissem no programa de computador, 
fazendo referência às relações entre o desenho 
que fazem e o movimento sonoro.

Testam-se as ilustrações realizadas 
que secavam durante a fase 
anterior.
Por fim, depois de tudo 
experimentado, questiona-se 
novamente sobre os exemplos de 
notação mostrados no inicio do 
workshop e as preferências entre 
as duas práticas.

Questões rápidas de contexto.
10 min.

O circuito e os conceitos.
30 min.

Prática Digital.
15 min.

Teste e considerações finais..
15 min.

A.
21 anos; 
Design; 

Autodidata em 
percussão.

J.
22 anos; 
Gestão; 

Autodidata em 
baixo elétrico.

A.
10anos; 
4º ano; 

Aprendeu flauta na escola;
Gosta de música e desenho.

D.
10 anos; 
4º ano; 

Sabe guitarra e bateria;
Gosta de música e 

tecnologia.

D.
11 anos; 
5º ano; 

Sem relação com a música;
Gosta de desenhar.

C

D

O segundo redesenho teve uma 
melhor aceitação e resultado final, porém 
o foco ainda não era o suficiente na 
parte da notação. O passo seguinte foi 
focar o workshop ainda mais na notação 
gráfica e nos conceitos musicais em 
questão, e colocar em segundo plano a 
questão do circuito, tinta condutora e, 
principalmente, a prática digital.F
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Fase

Fase

Fase

Fase

1
2

3
4

Esta fase manteve-se igual a anterior, 
mas acrescentou-se uma questão sobre 
o que consideram ser notação e como a 
representam graficamente, antes de se 
analisar as imagens de notação musical.

A principal diferença é nesta fase. 
Em vez de se partir para o exercício 
digital, começa-se por explicar o 
projeto em desenvolvimento. Neste 
exercício, introduz-se o conceito 
de circuito e o uso da tinta através 
dos exemplos disponíveis para 
demonstrar como é que ambos 
funcionam. Após essa introdução, 
passa-se para o desenho de novas 
ilustrações seguindo os conceitos de 
circuito tratados anteriormente.

Enquanto os desenhos feitos secavam, sugeriu-
se que intervissem no programa de computador, 
fazendo referência às relações entre o desenho 
que fazem e o movimento sonoro.

Testam-se as ilustrações realizadas 
que secavam durante a fase 
anterior.
Por fim, depois de tudo 
experimentado, questiona-se 
novamente sobre os exemplos de 
notação mostrados no inicio do 
workshop e as preferências entre 
as duas práticas.

Questões rápidas de contexto.
10 min.

O circuito e os conceitos.
30 min.

Prática Digital.
15 min.

Teste e considerações finais..
15 min.

A.
21 anos; 
Design; 

Autodidata em 
percussão.

J.
22 anos; 
Gestão; 

Autodidata em 
baixo elétrico.

A.
10anos; 
4º ano; 

Aprendeu flauta na escola;
Gosta de música e desenho.

D.
10 anos; 
4º ano; 

Sabe guitarra e bateria;
Gosta de música e 

tecnologia.

D.
11 anos; 
5º ano; 

Sem relação com a música;
Gosta de desenhar.

C

D

O segundo redesenho teve uma 
melhor aceitação e resultado final, porém 
o foco ainda não era o suficiente na 
parte da notação. O passo seguinte foi 
focar o workshop ainda mais na notação 
gráfica e nos conceitos musicais em 
questão, e colocar em segundo plano a 
questão do circuito, tinta condutora e, 
principalmente, a prática digital.F
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Fase

Fase

Fase

Fase

1
2

3
4

Mantém-se a parte introdutória de 
contextualização de cada um dos 
participantes: nome, idade, áreas de interesse 
(desenho, música, tecnologia, curiosidade 
geral), experiência e interesse na música. 
Posteriormente, questionar sobre o que é a 
notação ou, no caso de dúvidas, questionar 
sobre o conceito de partitura. A partir destas 
respostas, fazer-se entender que partitura é 
também notação. Findo, mostrar a mesma 
sequência de imagens de notações gráficas, 
perceber se conseguem entender o que 
elas representam e confirmar que são todas 
notações. Para além disso, explicar o termo 
“notação”.

A seguinte fase, inicia-se da mesma forma 
com a apresentação e questionamento 
sobre circuitos com base nos exemplos 
dados. Este ponto é importante na criação 
de um caminho paralelo de informação. 
Enquanto isso, é introduzida a tinta. Esta 
é tida em consideração na perceção sobre 
a conceptualização do circuito e a sua 
função neste projeto.
O passo seguinte é mostrar os exemplos 
de ilustrações feitas e questionar: “serão 
circuitos ou notações?” Assim, dar a 
entender que as ilustrações pertencem 
a ambos os conceitos, enquanto se testa 
e ouve. Com o resultado, dar a entender 
determinados conceitos, enquanto 
interagem com a caixa.
Por fim, dar a liberdade de desenhar a sua 
própria notação seguindo as seguintes 
indicações: durar 1 minuto, no máximo 5 
linhas, que seja simples, que não saturem a 
folha e ter em atenção as distâncias.

Na terceira fase, enquanto os desenhos secam, 
testar os mesmos conceitos no computador 
e focar sempre na ideia da representação da 
imagem que fazem e do som que obtêm.

Por fim, e após secagem, testar e perceber 
se conseguem interpretar o que fizeram e 
assim questionar sobre o que aprenderam, 
tanto de notação como dos demais 
conceitos. Para acabar, mostrar novamente 
a série de notações gráficas, analisá-las e 
interpretá-las.

Questões rápidas de contexto.
10 min.

O circuito e os conceitos.
30 min.

Prática Digital.
15 min.

Teste e considerações finais..
15 min.

M.
9 anos; 
4º ano; 

Gosta muito de desenhar;
Interesse em música, 

mas não estuda.

T.
9 anos; 
4º ano; 

Gosta de música, tecnologia 
e desenhar monstros;
Não estuda música.

A.
8 anos; 
4º ano; 

Gosta de música.

J.
8 anos; 
4º ano; 

Gosta de música, 
desenho e tecnologia.

M.
7 anos; 
4º ano; 

Gosta de desenhar;
Sem experiência na música.

E

F

Este último redesenho teve uma melhor aderência por parte 
dos participantes. Percebeu-se que, da maneira que o workshop 
é abordado, permite que haja tempo para explorar e focar 
tanto na notação, como na interação e interpretação desta. É 
importante referir que, dado o foco nos conceitos, houve sempre 
uma maior procura em desenhar e desmistificar o resultado 
sonoro. Por algumas vezes, os participantes relacionaram esse 
resultado com melodias ou sons que lhes eram conhecidos. 
A pouca familiaridade com este tipo de tecnologias permitira 
também que todo o processo de interação fosse de tal forma 
positivo que ajudara na experimentação das potencialidades.F
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Fase

Fase

Fase

Fase

1
2

3
4

Mantém-se a parte introdutória de 
contextualização de cada um dos 
participantes: nome, idade, áreas de interesse 
(desenho, música, tecnologia, curiosidade 
geral), experiência e interesse na música. 
Posteriormente, questionar sobre o que é a 
notação ou, no caso de dúvidas, questionar 
sobre o conceito de partitura. A partir destas 
respostas, fazer-se entender que partitura é 
também notação. Findo, mostrar a mesma 
sequência de imagens de notações gráficas, 
perceber se conseguem entender o que 
elas representam e confirmar que são todas 
notações. Para além disso, explicar o termo 
“notação”.

A seguinte fase, inicia-se da mesma forma 
com a apresentação e questionamento 
sobre circuitos com base nos exemplos 
dados. Este ponto é importante na criação 
de um caminho paralelo de informação. 
Enquanto isso, é introduzida a tinta. Esta 
é tida em consideração na perceção sobre 
a conceptualização do circuito e a sua 
função neste projeto.
O passo seguinte é mostrar os exemplos 
de ilustrações feitas e questionar: “serão 
circuitos ou notações?” Assim, dar a 
entender que as ilustrações pertencem 
a ambos os conceitos, enquanto se testa 
e ouve. Com o resultado, dar a entender 
determinados conceitos, enquanto 
interagem com a caixa.
Por fim, dar a liberdade de desenhar a sua 
própria notação seguindo as seguintes 
indicações: durar 1 minuto, no máximo 5 
linhas, que seja simples, que não saturem a 
folha e ter em atenção as distâncias.

Na terceira fase, enquanto os desenhos secam, 
testar os mesmos conceitos no computador 
e focar sempre na ideia da representação da 
imagem que fazem e do som que obtêm.

Por fim, e após secagem, testar e perceber 
se conseguem interpretar o que fizeram e 
assim questionar sobre o que aprenderam, 
tanto de notação como dos demais 
conceitos. Para acabar, mostrar novamente 
a série de notações gráficas, analisá-las e 
interpretá-las.

Questões rápidas de contexto.
10 min.

O circuito e os conceitos.
30 min.

Prática Digital.
15 min.

Teste e considerações finais..
15 min.

M.
9 anos; 
4º ano; 

Gosta muito de desenhar;
Interesse em música, 

mas não estuda.

T.
9 anos; 
4º ano; 

Gosta de música, tecnologia 
e desenhar monstros;
Não estuda música.

A.
8 anos; 
4º ano; 

Gosta de música.

J.
8 anos; 
4º ano; 

Gosta de música, 
desenho e tecnologia.

M.
7 anos; 
4º ano; 

Gosta de desenhar;
Sem experiência na música.

E

F

Este último redesenho teve uma melhor aderência por parte 
dos participantes. Percebeu-se que, da maneira que o workshop 
é abordado, permite que haja tempo para explorar e focar 
tanto na notação, como na interação e interpretação desta. É 
importante referir que, dado o foco nos conceitos, houve sempre 
uma maior procura em desenhar e desmistificar o resultado 
sonoro. Por algumas vezes, os participantes relacionaram esse 
resultado com melodias ou sons que lhes eram conhecidos. 
A pouca familiaridade com este tipo de tecnologias permitira 
também que todo o processo de interação fosse de tal forma 
positivo que ajudara na experimentação das potencialidades.F
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Fase

Fase

Fase

Fase

1
2

3
4

Mantém-se a parte introdutória de 
contextualização de cada um dos 
participantes: nome, idade, áreas de interesse 
(desenho, música, tecnologia, curiosidade 
geral), experiência e interesse na música. 
Posteriormente, questionar sobre o que é a 
notação ou, no caso de dúvidas, questionar 
sobre o conceito de partitura. A partir destas 
respostas, fazer-se entender que partitura é 
também notação. Findo, mostrar a mesma 
sequência de imagens de notações gráficas, 
perceber se conseguem entender o que 
elas representam e confirmar que são todas 
notações. Para além disso, explicar o termo 
“notação”.

A seguinte fase, inicia-se da mesma forma 
com a apresentação e questionamento 
sobre circuitos com base nos exemplos 
dados. Este ponto é importante na criação 
de um caminho paralelo de informação. 
Enquanto isso, é introduzida a tinta. Esta 
é tida em consideração na perceção sobre 
a conceptualização do circuito e a sua 
função neste projeto.
O passo seguinte é mostrar os exemplos 
de ilustrações feitas e questionar: “serão 
circuitos ou notações?” Assim, dar a 
entender que as ilustrações pertencem 
a ambos os conceitos, enquanto se testa 
e ouve. Com o resultado, dar a entender 
determinados conceitos, enquanto 
interagem com a caixa.
Por fim, dar a liberdade de desenhar a sua 
própria notação seguindo as seguintes 
indicações: durar 1 minuto, no máximo 5 
linhas, que seja simples, que não saturem a 
folha e ter em atenção as distâncias.

Na terceira fase, enquanto os desenhos secam, 
testar os mesmos conceitos no computador 
e focar sempre na ideia da representação da 
imagem que fazem e do som que obtêm.

Por fim, e após secagem, testar e perceber 
se conseguem interpretar o que fizeram e 
assim questionar sobre o que aprenderam, 
tanto de notação como dos demais 
conceitos. Para acabar, mostrar novamente 
a série de notações gráficas, analisá-las e 
interpretá-las.

Questões rápidas de contexto.
10 min.

O circuito e os conceitos.
30 min.

Prática Digital.
15 min.

Teste e considerações finais..
15 min.

M.
9 anos; 
4º ano; 

Gosta muito de desenhar;
Interesse em música, 

mas não estuda.

T.
9 anos; 
4º ano; 

Gosta de música, tecnologia 
e desenhar monstros;
Não estuda música.

A.
8 anos; 
4º ano; 

Gosta de música.

J.
8 anos; 
4º ano; 

Gosta de música, 
desenho e tecnologia.

M.
7 anos; 
4º ano; 

Gosta de desenhar;
Sem experiência na música.

E

F

Este último redesenho teve uma melhor aderência por parte 
dos participantes. Percebeu-se que, da maneira que o workshop 
é abordado, permite que haja tempo para explorar e focar 
tanto na notação, como na interação e interpretação desta. É 
importante referir que, dado o foco nos conceitos, houve sempre 
uma maior procura em desenhar e desmistificar o resultado 
sonoro. Por algumas vezes, os participantes relacionaram esse 
resultado com melodias ou sons que lhes eram conhecidos. 
A pouca familiaridade com este tipo de tecnologias permitira 
também que todo o processo de interação fosse de tal forma 
positivo que ajudara na experimentação das potencialidades.F
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Uma das curiosidades iniciais aquando da 
apresentação na primeira fase, foi perceber as 
reações dos participantes para com a possibilidade 
de relacionarem a vontade deles de desenhar com o 
interesse pela música. Contrapondo esta situação, mas 
que também serviu de curiosidade, os participantes 
que não tinham afinidade académica com a música, 
foram incapazes de desenhar uma pauta musical com 
rigor. Foi também interessante perceber que a ideia 
da partitura e das notas existe, mas é graficamente 
diferente do real. Porém, estes mesmos elementos 
desenharam coisas muito semelhantes entre eles, ou 
seja, a ideia que têm de notas musicais é distorcida do 
real, mas há uma ideia comum em colocar notas nas 
duas extremidades das hastes.

Em relação às imagens da notação mostradas no 
início e no fim do workshop, a reação dos participantes 
foi diversa. A disparidade de respostas percebeu-se 
principalmente nas idades e contextos musicais em 
que se inserem. Por exemplo, é mais provável que 
entendam o Graduale como “notação arcaica” do que 
a Yellow Score, de Theresa Sauer (2009), como uma 
notação gráfica. Da mesma maneira, a obra Anagram 
For Strins (1961), de Yasunao Tone, foi praticamente 
sempre considerada como não sendo notação musical, 
contrapondo a um dos Die Studies que foi facilmente 
interpretado como som pelo movimento das linhas.

Como espectável, ao serem mostradas novamente 
as notações, a reação e a interpretação foram menos 
dividida e houve uma maior coerência nas respostas. 

Mesmo já sabendo que se tratavam de notações 
gráficas da música, depois do workshop, foram 
capazes de analisá-las e, nalguns casos, imitar alguns 
movimentos sónicos ou ideias sonoras com a voz. É, 
portanto, de extrema importância que os conceitos 
abordados durante o workshop sejam entendidos e 
aplicados em notações já existentes.

Regra geral, foram relativamente equilibradas as 
decisões sobre qual das práticas (digital ou analógica) 
acharam mais interessante. Considerando os erros 
que podiam surgir na parte analógica, dos quais 
os participantes estavam conscientes, os mesmos 
preferiram esta prática. A prática digital foi de maior 
interesse para os mais velhos ou que se interessavam 
mais pela tecnologia.

Apesar dos referidos pontos dos workshops, o 
maior problema continua na precisão de resultados 
na caixa, por esta mostrar descalibragens que, ainda 
assim, se tentaram contornar durante os workshops, 
mas que, da maneira que a caixa está desenhada, 
não ajuda no reconhecimento eficaz da interação. 
Outro fator negativo muito importante é a duração do 
mesmo, em que a impaciência das crianças, levou a 
que, no final de cada workshop, tivessem um interesse 
muito menor comparado ao que tinham inicialmente.

O resultado esperado, apesar de tudo, foi atingido: 
os participantes perceberam o objetivo da atividade 
e, em especial, os conceitos que foram sendo 
introduzidos ao longo do workshop.Fig. 166-77. Workshop.

Fig. 178. Workshop.
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A expectativa proposta para a elaboração desta 
investigação passava por pensar, criticar e criar 
conteúdo visual no âmbito de uma relação híbrida entre 
o design e a música. O designer, enquanto questiona e 
descobre informação, propõe potenciar as abordagens 
já existentes para a criação de novos significados para 
as mesmas. O olhar do designer, portanto, deverá ser 
multidisciplinar. Não deverá olhar para apenas o seu 
meio, mas ser o meio de ligação entre as diferentes 
áreas de conhecimento. Esta visão é difícil de manter 
quando se colabora com disciplinas distintas, mas é 
neste sentido de comunhão que o designer se deve 
manter, mesmo que, quando seja necessário, se foque 
no seu meio para demonstrar a potencialidade do 
design em criar novos mecanismos e ferramentas, que 
é, afinal, o objetivo da atividade projetual.

5.0. 
Conclusão 

e pistas futuras

Fig. 179. Pormenor da caixa.

Foto e edição editorial por (Baptista, 2017).
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Num determinado ponto de vista, a abordagem lúdica e 
experimental que o projeto tem, poderá inserir-se num contexto mais 
abrangente a nível social. Quero com isto referir que, para além de 
educar, cria relações entre os que o utilizam. É talvez questionável que 
esta proximidade entre utilizadores com diferentes ideias e referências, 
possa ser útil para desafiar outros participantes de diferentes idades e 
diferentes backgrounds a, em conjunto, explorarem todo este género 
de mecanismos e criem novos projetos semelhantes.

A nível projetual, como referido no fim do capítulo anterior, o 
exercício respondeu ao que se propôs fazer, contrapondo-se apenas 
na sua eficácia de atuação. São vários os momentos negativos que se 
podem retirar deste exercício final, contudo servem como propostas 
projetuais a serem refletidas futuramente. Claramente que o ponto 
fulcral é a imprecisão de resultados que conseguem obter com o 
desenho da caixa proposto. Porventura teria sido mais fácil, para 
mim, resolver o problema se fizesse todo este exercício digitalmente, 
mas, como designer e defensor da manualidade como ferramenta, 
como poderia abandonar por completo esta vertente analógica? Foi 
preferível manter a fasquia e o nível de abstração e de ingenuidade, 
porque, ao criar este tipo de desafios, acaba-se por encontrar pistas 
para outras investigações. 

Julgo que tanto o desenho da caixa como o uso da tinta na mesma 
devem ser repensados numa evolução próxima. Talvez a forma 
mais propícia seja alterar a abordagem tecnológica para algo mais 
high tech, ou juntando à equipa o know-how técnico que permita 
resolver os problemas identificados, contudo sem desfazer a parte 
analógica da ilustração, ou seja, ter um leitor mais eficaz, no qual se 
possa colocar as ilustrações e interagir da mesma forma, e capaz de 
reconhecer diferentes tipologias de traço, ruído visual, etc. Estes tipos 
de diferenças visuais apenas causam impacto na sua essência e não 
na sua consequência, ou seja, mesmo tendo um traço alinhadíssimo ou 
uma mancha ruidosa, o som resultante será o mesmo. 

Uma outra questão que é abordada no capítulo é a questão da 
cor. É intrínseco à relação som + imagem o uso da cor, mas, neste 
projeto final, a cor tem um estatuto secundário. Estatuto esse que, 
apesar de tudo, é também um desafio, não para o design, mas para 
as áreas competentes: como aplicar cor a uma tinta e que dela se 
consiga recolher dados de diferentes maneiras e influenciadores 
na resposta? É, portanto, pertinente que se questione, neste caso 
específico, a possibilidade da aplicação da cor. Há que salientar que, 
para mim, a questão experimental, técnica e lúdica foram os pontos 
mais positivos de todo o exercício. Foi favorável perceber que aplicar 
práticas relativas à ludicidade traz benefícios à compreensão e 
aprendizagem de conteúdos programáticos. É, também, imperativo 
que o design se continue a situar nestes meios distintos e que 
coloque a atividade lúdica em prática, até mesmo por uma questão 
de afinidade e motivador do desenho.

Esta investigação fez-me colocar numa posição de explorador de diversas áreas 
de conhecimento que se interligam num determinado ponto. Fez-me questionar, 
principalmente no início, como é que o design poderia trazer novos desafios 
para a música. A vertente exploratória e desconhecida é igualmente sedutora e 
desconfortável. Investigar estes temas permitiu colocar-me, também, numa posição 
de completa indecisão. Contudo, foi importante perceber que a partir de um tema 
vastíssimo como a relação da imagem e do som, pude focar-me e desfocar-me de 
vários temas sem nunca perder esta âncora que permitia dar um passo atrás para 
dar dois à frente. A flexão sobre a música e a grande proximidade para com ela, 
tornou-se mais estimulante e frustrante durante o processo investigativo, por ser 
uma área de interesse. Estimulante por ser, como disse, uma área de interesse, e 
frustrante por já conhecê-la, mas não conseguir desenvolver nada sobre a mesma. 
Os pequenos exercícios práticos que fui fazendo, permitiram-me fechar algumas 
portas, mas abrir muitas janelas para investir no futuro, apesar de só perceber que 
todo esse tempo investido me levou a criar experiências que foram aproveitadas para 
os desenvolvimentos seguintes. A questão da notação musical levou-me a detetar 
uma diversidade imensa de grafismos, de ideias de pensamento e de aplicações que, 
do ponto de vista do design, são pertinentes e, maior parte delas, bem resolvidas 
consoante o seu contexto. Mais do que questionar porque é que não era comum ter 
uma notação completamente abstrata no século XV, é questionar para que é que 
seriam necessárias existir, se o contexto o não pedia. É a mesma questão que Guido 
D’Arezzo colocou quando propôs usar linhas para indicar notas específicas. Talvez 
seja arriscado dizê-lo, mas o que D’Arezzo fez, foi criar uma solução gráfica – leia-se 
linguagem – que se pode entender como design de informação, como aliás a própria 
escrita o é. No contexto em que surge, aparece como uma ferramenta de ajuda à 
comunicação da música. Para além disso, estas inovações que, entretanto, surgiram 
na música e na notação, potenciaram a qualidade do ensino da música. Com isto, não 
só se refletem na área da música, como também ajudam na área educacional.

A educação é, assim como a música, um tema vasto com o qual não tenho 
nenhuma relação enquanto educador. No entanto, foi importante, enquanto aluno e 
profissional do design, perceber como é que se procura resolver questões de ensino 
que estão inerentes às áreas de conhecimento que estão a ensinar. Com que meios 
(técnicos, visuais ou físicos) é que se potencia a aprendizagem de um tema, quando 
não se é da área? É neste registo que o designer atua quando tenta colaborar. O 
designer já não está a olhar para um problema da música, mas está a olhar para um 
problema da comunicação que tem reflexo na aprendizagem da música. Percebi 
pela investigação feita que, para educar sobre um tema é preciso fazê-lo de uma 
determinada maneira. É neste capítulo que se conclui que a ludicidade é um aspeto 
interessante de abordar e que está intrínseco tanto na bibliografia referida, como 
também nos exemplos dados e, depois, nos exercícios feitos. Desses exemplos e 
exercícios, percebeu-se que há um outro ponto em comum: o uso da tecnologia 
digital. Em plena era tecnológica, não há como contrariar as suas potencialidades 
e benefícios no uso. No entanto, há que saber usá-la e aplicá-la quando o contexto 
assim o sugere. Para além disso, há que impor a continuidade no uso do palpável. 
Com isto, quero referir-me à tecnologia analógica. Não a referir como ferramenta 
optativa da digital, mas como uma ferramenta siamesa da digital. Os exercícios 
do capítulo 2 e, depois, do capítulo 4 são exemplos de como se podem utilizar 
ambas em mútuo benefício. Abordar as tecnologias digitais permitiu-me também 
aprofundar determinados conceitos de lógica e programação. Este tipo de know-
how é fundamental para se poder aplicar no design, porque permite ter uma outra 
ferramenta para responder a problemas. Para concluir esta parte, creio que, através do 
design, consegui absorver todos estes conceitos e desenhar um projeto onde apliquei a 
aprendizagem da música, utilizando a tecnologia digital + analógica como meio lúdico.

Fig. 180. Ilustração (Baptista, 2016).
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Para além de toda esta abordagem relativa ao projeto, é 
importante salientar que, por exemplo, a tecnologia da tinta 
condutora utilizada neste projeto, merece o seu destaque e 
o uso dela em novas aplicações. Ao manter-se nesta questão 
audiovisual, o design poderá desenhar uma ode à criação de 
som na música. O design poderá refletir o próprio instrumento 
como produtor e criador de som e posicioná-lo num meio 
em que se questione a sua interação e o funcionamento, ou 
seja, aproveitar as capacidades de toque e proximidade, e 
desenhar instrumentos musicais de interesse para a criação 
de novas sonoridades e atmosferas sonoras. Tal como o papel 
e o seu domínio produzem diferentes significados num livro, 
foi no entendimento de outras respostas, como o som, que 
podem ampliar o âmbito do design de comunicação. Refiro 
aqui a tecnologia da Bare Conductive, porém o uso de outras 
abordagens tecnológicas que coloquem o designer dentro 
da música é igualmente bem-vindo. O interessante seria até 
desenvolver instrumentos exploratórios que se apliquem em 
contexto de aprendizagem.

A questão exploratória desta investigação também 
permitiu que uma parte dela fosse apresentada na conferência 
da Eletroacoustic Winds ’17. Foi apresentado o contexto 
educacional da música, através de workshops, utilizando para 
isso o design como meio de interação, comunicação e criação 
de grafismos, ao mesmo tempo que se faz música. Desta ideia 
de criação de notação diretamente relacionada com som, é 
sugerido, por um dos keynotes presentes, David Sonnenschein, 
a possibilidade do design, juntamente com áreas de tecnologia 
de programação, da música e das artes performativas criar 
novos significados a partir dos padrões e grafismos visuais 
presentes na cidade. Desta forma, poder-se-ia relacionar 
diretamente o público com os grafismos característicos do 
local onde estão e criar relações sonoras e visuais.

Para concluir, foi para mim fundamental perceber a 
importância da multidisciplinariedade do design para 
aproximar diferentes áreas de conhecimento e utilizar a 
sua metodologia para criar novos desafios e questões de 
investigação. No caso particular da relação do som + imagem, 
é pertinente que se continue a explorar novos pontos de vista 
da sua existência. É também necessário que se mantenha o 
contacto desta relação o mais próximo possível, que se olhe 
para o mundo que nos rodeia e se perceba a potencialidade 
que o som tem quando utilizado visualmente e, claro, que se 
explore sem receio de falhar, porque é nos erros que se ganha 
experiência e se melhora o futuro.
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