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EMENTA

Criação de tecnologias para performances e instalações artísticas. Computação física aplicada a
arte  sonora  e  construção  de  instrumentos  musicais  e  sinestésicos  para  novas  linguagens
artísticas.  Programação  de  computadores  para  interatividade  sonora e  visual.  Protocolos  e
linguagens  em  uso.  Ensaios  e  gravações  de  projeto  artístico.  Debates  conceituais  sobre
estética, ética da tecnologia livre, arte sonora, sonologia e performance.

OBJETIVOS

Atuação interdisciplinar de pesquisa em música e tecnologia com ênfase em aspectos éticos de novas estéticas

possíveis a partir de novas técnicas.  A urgência da criação e as demandas por novas músicas e novas maneiras

de se relacionar com o som exigem a emergência de metodologias e pactos pela criação de sistemas musicais,

linguagens artísticas e maneiras de se relacionar com a tecnologia destas. 

O  desenvolvimento  de  software  e  hardware  para  pesquisa  em música,  suportes  para  práticas  musicais  e

performativas,  novos  paradigmas  idiomáticos  para  instrumentos  tradicionais;  gerar  possibilidades

colaborativas de criação musical e performativa para as linguagens desenvolvidas. Pensar e debater as artes

sonoras, a artes digitais, a ética hacker e soberania no uso de tecnologias abertas.

1 T = Teórico    P = Prático      O = Optativa



METODOLOGIA

A construção do conhecimento aplicado no seminário acontece em três módulos:

1) Construção de um repertório de computação física (“gambiarras”). Luteria de samplers e 
sintetizadores com eletrônica, compartilhamento de esquemáticos, otimização e reciclagem do 
uso de componentes (botões, potenciômetros, sensores, motores, circuitos integrados), 
práticas de solda, e organização de módulos de circuitos eletrônicos para uso nos instrumentos
musicais e performáticos. Apreciação de repertório de obras e ideias relacionadas.

2) Construção de um repertório de sonologia, arte sonora e programação de samplers e 
sintetizadores. Técnicas e teorias do timbre, programação de samplers e sintetizadores na 
linguagem Puredata, conceitos de sonoridades, envelopes e  sequenciadores, problemas 
conceituais da sonologia, música concreta, arte sonora e gesto musical. Apreciação de 
repertório de obras e ideias relacionadas.

3) Construção de um repertório de relação corpo, imagem e som em performance, 
programação da parte visual e gestual de performances musicais e arte sonora. Programação 
focada na captura do gesto por câmera para gerar resposta em sinestesia audiovisual 
performática. Projeção mapeada. Desenvolvimento de critérios para relação gesto corporal e 
resposta audivisual na performance. Apreciação de repertório de obras e ideias relacionadas.

Todas as aulas seguem uma rotina de gravações, apreciação de repertório e debates sobre 
textos lidos em casa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
INICIO
Apresentação de projetos que podem inspirar e guiar ideias derivadas para o conteúdo prático do componente.
Orientação de leituras para discussões teóricas e conceituais do seminário. Preparação das máquinas para 
gravação. Sempre que possível as aulas terão improvisações gravadas.

MODULO de introdução a eletrônica (4 aulas):
Introdução a eletrônica com aplicações sonoras e construção de instrumentos para performance. Princípios 
básicos de eletrônica analógica e digital. 

MODULO de introdução a programação em PD com dispositivos sonoros (4 aulas)
Introdução a linguagem PD. Introdução e príncipios básicos de áudio digital aplicado. Programação integrada
com aplicativos de celulares e tablets. Discussões teóricas sobre colagem musical e gambiarra e 
experimentalismo sonoro

MODULO de integração com programação para controle corporal de performance, performance em rede, 
código ao-vivo (live coding) e complementos gráficos e audio-visuais (3 aulas). Discussões conceituais sobre 
arte-tecnologia e performance (com foco em aspectos sinestésicos de Arte Sonora).

4 Aulas finais tomadas para finalização de projetos e orientação individualizada, ensaios e gravações com os 
alunos.

Total de 18 aulas, sendo que 3 aulas serão ocupadas com atividades extra-classe (semana acadêmica, semana 
de pesquisa e Reconcitec)



AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

A avaliação do componente será realizada em 2 trabalhos, presença e participação nas aulas e uma
auto-avaliação  focada  no  envolvimento  do  estudante  com  os  conteúdos  trabalhados  durante  o
semestre.

Trabalho 1 (Escrito e Prático)  – Proposta de  projeto de composição ou performance  derivado das
performances  com dispositivos  que ocorreram até  então  – Conceito  almejado  e problema tratado,
descrição de materiais necessários e logística de utilização,  fragmentos gravados, referências sonoras,
musicais e bibliograficas. 

Trabalho final (Escrito e Prático) –  projeto final – performance, instalação, composição, arte sonora -
Conceito almejado e problema tratado, descrição de materiais necessários e logística de utilização,
fragmentos gravados, referências sonoras, musicais e bibliograficas.

+ Rotina de gravações e ensaios.

Avaliação:

Trabalho 1: 3 pt
Trabalho final 3: 4 pt 
Presença e participação nas aulas – 1 pt
Participação nos ensaios e gravações – 1pt extra
Auto-avaliação – 1 pt extra
Total: 10 pt 

MATERIAL NECESSÁRIO

10 ou mais  Computadores  com dual  boot  de  Ubuntu  Studio  16.04 (Instalação  sob supervisão  dos
professores)
Conexão com Internet em todos computadores
Placa de Som MAUDIO USB
Microfones, pedestais e cabos – 2 ou mais.
Extensões de Tomadas e conectores – 5 ou mais
Projetor e/ou Tela Digital com HDMI
Par de Caixas Amplificadas 
Mesa extra para trabalho com eletrônica ( Material e insumos de eletrônica e material extra de áudio
será trazido pelos professores)
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