1	
  

Performa ’11 – Encontros de Investigação em Performance
Universidade de Aveiro, Maio de 2011

Estudo de performance e interação utilizando
processamento em tempo real
Adriano Monteiro, Jônatas Manzolli
Instituto de Artes - Departamento de Música (DM/IA)
Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora (NICS)
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
monteiro.adc@gmail.com
Abstract
This article discusses the performance of electronic music using only digital musical
instruments or in interaction with acoustic and/or electric instruments. First of all we
present three key concepts: a) digital luthery, b) composed music instruments and c)
control of the music output via computer interfaces. After we introduce “As duas Criaturas
que Estavam à Mesa de Chá não Tiveram esta Conversa” a work for computer and
electric fretless bass and we describe the architecture of this piece based on the concept
of mobiles. These were conceived as digital signal processing units concatenated and
explored in real time during an improvisational process. Finally, we evaluate fusion
between music instrument and computational processing, compositional strategies for
performance and improvisation with computer and live musicians.
Keywords: Live electronics, performance, computer instruments, improvisation.

Introdução
Nos anos recentes, diversas obras do repertório de música eletrônica contam
no seu efetivo instrumental com software para geração e tratamento de áudio.
Em muitas destas composições a programação computacional caracteriza
novos instrumentos digitais mesmo que os equipamentos informáticos sejam os
mesmos (computadores e periféricos). Frente a esta diversidade, o ponto que
queremos elucidar neste artigo é que ao criar-se novos e diferentes
instrumentos algorítmicos, criam-se também relações

inusitadas entre

composição e performance.
Para exemplificar o nosso ponto de vista, descremos e realizamos uma análise
espectral da obra “As duas Criaturas que Estavam à Mesa de Chá não Tiveram
esta Conversa” (2009) para computador e contrabaixo elétrico. Esta peça,
composta por Adriano Monteiro e o contrabaixista Lucas Araújo, é estruturada
num processo de improvisação onde o computador realiza duas funções: 1)
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instrumento musical digital controlado via interface gráfica e 2) plataforma de
processamento do som produzido pelo contrabaixo.
1.Instrumentos musicais digitais
Nesta seção abordamos os desenvolvimentos recentes e fazemos uma
recapitulação do estado da arte sobre instrumentos digitais e sistemas
interativos.
1.1.Pontos de partida
Os instrumentos digitais possuem uma relação muito pontual com o repertório,
pois a sua natureza simbólica e processual potencializa possibilidades de
estruturar e compartimentar aspectos específicos de cada composição. A
facilidade de manejo e reestruturação do código computacional permite sua
adaptação e reformulação com o objetivo de atender necessidades indiciais de
cada peça. A criação de instrumentos digitais é aqui denominada de “luteria
digital”.
A atual luteria digital permite também a determinação de estruturas
composicionais na construção do próprio instrumento, ou seja, uma fusão entre
instrumento e composição algorítmica que é denominada por Schnell e Battier
(2002), de instrumentos compostos.
Rowe (1993) definiu os sistemas musicais interativos como aqueles que
alteram seu comportamento em resposta a um input musical, permitindo que
tais sistemas atuem em performances ao vivo tanto em música notada como
improvisada.
Chadabe (1997) criou o termo “composição interativa” para descrever sistemas
computacionais interativos em que a composição musical se realiza no
processo de interação entre o performer e o sistema computacional. O
performer altera o comportamento do sistema pela ação sobre parâmetros e o
sistema altera o comportamento do performer através da resposta sonora.
Ampliando a noção criada por Rowe (1993), Paine (2002) e Jordà (2005)
discutem que o termo “input musical” utilizado por Rowe é fundado apenas
sobre as bases musicais tradicionais as quais não são derivadas de
características inerentes dos sistemas computacionais. Drummond (2009)
acrescenta que Rowe observa apenas o ponto de vista da influência do agente
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humano sobre o sistema computacional deixando de analisar o sentido inverso,
ou seja, a influência do sistema computacional nas ações do(s) agente(s)
humano(s) em performance.

1.2.Controle em tempo real e mapeamento
Segundo Overholt (2009) os tipos de relação homem-máquina para controle de
instrumentos digitais variam dentro de um contínuo: num extremo a total
automação por parte do computador e no outro a simples reação direta do
computador ao controle humano.
Um dos aspectos discutidos na literatura sobre relação homem-máquina em
música é a noção de gesto musical no contexto da interpretação de obras
interativas. A seguir apresentamos uma taxonomia hierárquica que descreve
este estudo.

Figura 1 - Taxonomia hierárquica para descrever mapeamento gestual. Os elementos do
diagrama (2) são subconjuntos de (1) e elementos em (3) subconjuntos de (2).

Na Figura 1 descreve a taxonomia que relaciona gesto instrumental e
interfaces. O diagrama (1) diferencia os modelos pré-existente de novas
abordagens, o diagrama (2) classifica a interface pelo natureza do gesto
denominado de “Gesto Simbólico” e “Gesto Físico". E finalmente, no diagrama
3, optamos pela categorização de Verbrugghe (2006), Traube, Depalle e
Wanderley (2003) que apontam para duas sub-categorias do gesto físico.
Após estabelecido o processo de comunicação, a próxima etapa é associar
esta informação com os processos computacionais que geram a saída sonora
do sistema. Esta associação é denominada na literatura pela expressão
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mapeamento. A Tabela 1 descreve o mapeamento de acordo com Caramiax
(2008) e Overholt (2009) acrescenta a esta classificação os itens 2.d e 2.e

Tabela 1 - Tipologia do mapeamento do gesto captado do instrumentista para
parâmetros de um algoritmo de geração sonora.

Em síntese, os elementos citados acima quanto captura, mapeamento do gesto
são essenciais para definir uma relação entre controle de instrumentos digitais
e interpretação de obras desenvolvidas por processos algorítmicos. Apontamos
que quanto maior a associação direta entre ação física e resposta sonora mais
o instrumento digital se aproxima da noção tradicional de instrumento musical;
e esta resposta é aqui denominada de “reativa”.
Vemos que o modelo reativo é mais apropriado para composições que primam
por execução determinística em que o performer realiza um controle fino do
resultado sonoro. Em contrapartida, modelos não-reativos se aplicam a obras
de execução aberta, em situações de improvisação. Reiteramos que existe a
possibilidade de explorar numa mesma composição estas duas possibilidades.
Cabe ao compositor, agindo como um luthier digital, tomar decisões sobre a
natureza do sistema interativo que será utilizado na sua composição.
2.Arquitectura de uma composição
A obra “As Duas Criaturas que Estavam à Mesa de Chá Não Tiveram esta
Conversa”1 estabelece um campo sonoro para livre exploração de sonoridades
geradas pelo computador e baixo elétrico fretless. Assemelhando-se as formas
de instalações e móbiles no campo das artes visuais, não existem
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Principal Apresentação em 22/07/09 - PDcon09 (Pure Data Conference 2009), São Paulo. Uma versão
tocada em estúdio integra uma faixa do CD “CCJ Experimental” (2010).
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organizações temporais pré-estabelecidas. As estruturas musicais são geradas
por ajustes locais que são compartilhados entre o performer computacional e o
contrabaixista. No momento da performance e através da escuta dos dois
performers, os móbiles sonoros são recombinados em tempo real.
2.1. Móbiles Sonoros
A

peça

possui

quatro

móbiles

algorítmicos

independentes

que

são

procedimentos de síntese e/ou tratamento sonoro.
2.1.1.Distorção
O primeiro móbile é um processo de distorção do sinal do contrabaixo com o
método waveshaping (Roads, 1979). O procedimento é descrito pela equação
1: x(n) é uma amostra digital de sinal.

Equação 1 - Função Sinal.

Este procedimento distorce o som do contrabaixo aproximando-o de uma onda
quadrada (vide Figura 2) e iguala a intensidade do sinal do contrabaixo com a
do ruído do sistema elétrico-eletrônico, pois maximiza o valor de qualquer
amostra ao máximo de intensidade.
O gesto de diminuição da amplitude do contrabaixo causa a transformação
gradual do som do contrabaixo distorcido e com altura definida para o ruído
branco originado no computador (amplificado pelo algoritmo) e vice-versa (vide
Figura 2).
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Figura 2 - Resultado da aplicação do móbile de distorção. Na parte superior da figura
uma onda periódica complexa a esquerda e a direita a mesma onda após o processo de
waveshaping. Na parte inferior da figura mesma relação pré-e-pós waveshaping para uma
amostra de ruído branco.

2.1.2.Transposição
O segundo móbile foi construído sobre um processo denominado na literatura
como pitch-shifter (Puckette, 2006). Foram escolhidos dois modos de
transposição. No primeiro o sinal é transposto para freqüências muito graves e
produz o efeito de anular a percepção de alturas do som do contrabaixo. O
segundo modo transpõe qualquer altura do contrabaixo para uma altura aguda
constante. Nesse modo, o contrabaixista gera um som similar a um filtro
dinâmico com direção e velocidade dependentes do gesto físico do intérprete
(Figura 3).

Figura 3 - representação da relação entre entrada do contrabaixo e processamento
computacional. Setas tracejadas indicam o fluxo do sinal de áudio e setas contínuas a relação
gesto e resultado sonoro.
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2.1.3.Síntese
O terceiro móbile é constituído por quatro geradores senoidais: três com
freqüências fixas e no quarto a frequência é variada com a interface do
computador ou algum periférico (e.g teclado MIDI). A formas de ondas geradas
por este móbile podem ser ‘clipadas’ (distorcidas) simetricamente no âmbito de
amplitude (0 a 1 e -1 a 0), similar ao processamento do móbile 1.
Os sons sintetizados passam pela modulação de um ‘phaser’ em conjunto com
o som do contrabaixo. A freqüência do phaser varia entre 0Hz a 10Hz (Figura
3)

Figura 4 - representação do Móbile de síntese. Setas tracejadas indicam o fluxo do sinal
de áudio setas contínuas os controles paramétricos em cada etapa.

2.1.4.Atratores
O quarto móbile é estruturado sobre a aplicação de uma função não-linear para
gerar forma de ondas. Este algoritmo é descrito pela equação do atrator de
Latoocarfian (Pickover, 1994)2:

	
  
onde -3 < a, b <3, 0.5 < c e d < 1.5
	
  
Equação 2	
  -‐	
  Atrator	
  de	
  Latoocarfian	
  utilizado	
  para	
  geração	
  de	
  forma	
  de	
  onda.	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Não é do escopo deste trabalho a discussão sobre emprego de atratores matemáticos para
síntese sonora, podendo isto ser visto em (Manzolli, 1993).
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Os parâmetros a, b ,c e d são alterados randomicamente a cada geração de
onda nos intervalos definidos na Equação 2. As formas de ondas geradas
neste móbile convergem para atratores que determinam comportamentos
sonoros de caráter ruidoso, periodicidade simples ou complexa; sons com
envelopes percussivos; silêncio; e seqüência de pulsos (vide Figura 5).

	
  
Figura	
  4	
  -‐	
  Padrões	
  de	
  onda	
  gerados	
  pelo	
  algoritmo	
  baseado	
  no	
  atrator	
  latoocarfiano.	
  Na	
  primeira	
  
fileira:	
  onda	
  de	
  aspecto	
  randômico,	
  seguido	
  de	
  onda	
  periódica	
  simples	
  e	
  de	
  onda	
  periódica	
  mais	
  
complexa.	
  Na	
  segunda	
  linha:	
  onda	
  periódica	
  com	
  decaimento	
  de	
  amplitude	
  (envelope	
  percussivo),	
  
silêncio	
  (amplitude	
  0),	
  e	
  seqüência	
  de	
  pulsos.	
  
	
  

O performer computacional, além de disparar a variação da forma de onda,
possui autonomia para permutar valores rítmicos, altura e tempo de glissando
para leitura da forma de onda. Este tipo de ação foi definida acima como “gesto
simbólico” (vide seção Figura 1). Esta variação de parâmetros é controlada
como input do sistema computacional através da interface gráfica do programa
(GUI) (vide Figura 5) onde há listas de valores e o âmbito numérico de cada
um. A seleção dos valores das listas e/ou a geração de valores internos ao
âmbito escolhido é feita pelo computador utilizando-se uma função randômica.
A forma de onde também como função de transferência em um processo de
waveshaping no som do contrabaixo.
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Figura 5 - GUI de “As duas criaturas que estavam a mesa de chá não tiveram esta
conversa”

3.Descrição da performance
Nesta seção apresentamos as observações do comportamento dos dois
intérpretes durante o processo de gravação em estúdio realizado em fevereiro
de 2010.
3.1.Segmentação da análise espectral
Para melhor descrever a nossa análise, adotamos uma segmentação descrita
por letras maiúsculas e minúsculas onde as primeiras descrevem seções de
maior duração e as segundas descrevem as sub-seções de menor duração
inseridas nas primeiras (vide Figura 6).
As letras maiúsculas representam a permanência de uma mesma sonoridade
durante uma seção. Identificamos a sonoridade em função dos móbiles
presentes. Os segmentos indicados por letras minúsculas apresentam
variações da sonoridade, ou seja, pequenas flutuações nos parâmetros de
controle ou modo de tocar do contrabaixista, mas que preservam o caráter
sonoro da seção. A letra “t” designa pequenos trechos de transição que não
têm duração suficiente para serem reconhecidos como seções ou subseções.
Na Tabela 3 vê-se a relação dos móbiles utilizados em cada seção.
O elemento sonoro característico das duas performances foi a mudança
repentina entre seções. Esta foi a articulação estrutural predominante. Este

Performa ’11 – Encontros de Investigação em Performance
Universidade de Aveiro, Maio de 2011

10	
  

comportamento pode ser vista por exemplo em todas as transições da
performance 2, exceto entre as seções 2D-2E.
Observamos que esta articulação com transições repentinas foi causada pela
utilização do móbile atratores (seção 3.1.4). A variação dos parâmetros do
atrator produz rápidas transformações na forma de onda que, por sua vez,
geram mudanças repentinas de sonoridade.

Figura 6 - Espectrogramas estéreo de duas performances de “As duas Criaturas que
estavam a mesa de Chá não tiveram esta conversa”. Os dois gráficos superiores são relativos
aos canais direito e esquerdo da performance 1; os dois inferiores idem à performance 2.
Seções das performances são definidas por letras maiúsculas e subseções por letras
minúsculas.

Outro fator significativo na articulação formal foi o controle do intérprete
computacional que determinou: ativação/desligamento de cada móbile; os
valores dos seus parâmetros; o equilíbrio de volume entre eles; e desta forma,
controlou indiretamente a sonoridade e volume do contrabaixo. As transições
entre as seções (por exemplo, entre 1c’-1c’’-1c’’’-1c’’’’) foram operadas pelo
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instrumentista computacional utilizando crossfade entre os sons resultantes dos
móbiles.

Tabela 3 - Relação de sonoridade de móbiles presentes em cada seção descrita na
Figura 6.

3.2.Interação performers e computador
Constatamos que o performer computacional conta com o automatismo
algorítmico para ação musical imediata. Seus gestos simbólicos (ver seção
3.1.4) inibem a capacidade de pronta resposta em eventos sonoros de curta
duração, mas potencializam o encadeamento de organizações musicais
complexas. A Figura 7 apresenta os exemplos dos segmentos 2b’ e 2b’’’ em
que há predominância do móbile atrator.
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Figuras 7 - Os dois gráficos superiores são espectrogramas dos canais direito e
esquerdo de um trecho do segmento 2b’; os dois inferiores idem ao segmento 2b’’’

O contrabaixista tem maior efetividade na resposta musical imediata. Os
módulos distorção, síntese e atratores adicionam apenas conteúdo espectral
ruidoso ao som do contrabaixo. A Figura 8 apresenta os exemplos dos
segmentos 1D e 1b’ onde há predominância da sonoridade do contrabaixo.

Figura 8 - Os dois gráficos superiores são espectrogramas dos canais direito e esquerdo
de um trecho do segmento 1b’ (RB - Ruído Branco; CB - Contrabaixo); os dois gráficos
inferiores são espectrogramas dos canais direito e esquerdo de um trecho do segmento 1D, as
marcações indicam envelopes de filtragem espectral.
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No segmento 1b’ é evidente o jogo com o processo do móbile de distorção de
alternância entre ruído branco e sonoridade do contrabaixo distorcida. No
segmento 1D nota-se os envelopes de filtragem espectral dado pelo processo
de waveshaping no módulo atratores.
3.3.Síntese da análise interação
A partir dos elementos detectados pela escuta e análise espectral observamos
que:
a) a imprevisibilidade do som gerado pelo computador,
instrumentistas

uma

postura

de

adaptação

constante

impõe aos
e

o

sistema

computacional torna-se um terceiro agente estrutural da peça;
b) o sistema computacional não apresenta comportamento interativo efetivo,
pois não interpreta os dados produzidos pelos performers humanos e não toma
decisões;
c) apenas os agentes humanos têm interpretam os dados e se adaptam
Conclusão
A partir da análise de “As Duas Criaturas que Estavam à Mesa de Chá Não
Tiveram esta Conversa” (2009) direcionamos as etapas atuais da pesquisa. O
nosso objetivo é desenvolver no agente computacional a capacidade de
analisar, reagir e interagir com agentes humanos. Desenvolvemos um
ambiente computacional para segmentação e descrição em tempo real do som
de instrumentos musicais. Esta etapa da nossa pesquisa foca a criação de
uma biblioteca de descritores para a transcrição de sinais musicais com o
objetivo de marcar notas, eventos temporais e manejar de forma adequada a
representação dos dados musicais obtidos pela análise computacional.
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