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sonoras

ConstruindoConstruindo

A palavra paisagem
remete diretamente à
contemplação. A
paisagem pode ser
bela (um pôr-do-sol),
encantadora (uma
praia paradisíaca),
perturbadora
(crianças passando
fome) ou devastadora
(uma cidade destruída
pela guerra)

aisagem está muito ligada à ima-
gem. No caso da música, ainda

que nos sirvamos da imagem (seja a
capa de um álbum, as fotos do encarte, a
própria imagem física do artista) nosso
elemento principal de foco é o que se
escuta, ou seja, o som. No entanto, o
som pode trabalhar sugestionando a
imagem. Neste caso, uma imagem men-
tal, uma projeção. Esse é o nosso papo
desta coluna: como se dá o processo
de construção de uma PAISAGEM
SONORA. A seguir você conhecerá
um roteiro sistematizado e elabora-
do por mim (baseado na maneira
como costumo trabalhar) que pode-
rá ajudá-lo a compor a sua própria
paisagem. Vamos lá...

ELEMENTOS CONSTRUTORES
/ PALETA SONORA
Vamos começar pensando primeira-
mente nos elementos de que dispo-
mos para trabalhar. São eles: o SI-
LÊNCIO (afinal, pausas e silêncios
comunicam tanto quanto o som); a
VOZ (e aqui entramos tanto na ques-
tão mais orgânica que é o próprio

timbre característico de cada cantor
como na questão subjetiva, isto é, a
maneira como se canta – que pode va-
riar do drama mais agonizante até a
alegria mais eufórica); o SOM (aqui
cabe toda a gama de cores musicais
com as quais se pode trabalhar, seja
pelo próprio timbre e tessitura – nati-
vos de cada instrumento – ou pela sua
manipulação analógica ou digital –
para se gerar um timbre artificial) e o
RUÍDO (neste caso, tanto efeitos so-
noros – como uma porta batendo – até
freqüências e noises gerados por com-
putador ou por síntese sonora). Orga-
nizando e combinando os elementos
acima, podemos compor uma séria
quase infinita de paisagens sonoras.

PROCESSO CONSTRUTIVO
Definidos os elementos construtores,
vamos analisar o processo desde a sua
gestação base até a finalização total
para, então, compreendermos o que é
uma PAISAGEM SONORA.

MOMENTO 1: COMPOSIÇÃO
Desde que comecei na música (e lá se

sonoras
paisagens

P
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vão 20 anos), acompanhei diversos processos de composi-
ção, seja de trabalhos nos quais eu mesmo toquei ou o de pessoas
que produzi. O ponto de partida é muito variado, e mesmo que
se analise um único artista, não existe uma regra fixa para isso.
Poderíamos então dizer que o marco zero é uma idéia, seja ela
musical ou não. Em se tratando de idéias musicais, elas podem
se traduzir em uma batida (já comecei diversas faixas pela bati-
da), um riff de guitarra, uma progressão de acordes, uma
dissonância de um único acorde, um ruído, etc. Já no campo das
idéias não-musicais entram questões como atitude, uma foto-
grafia, uma notícia de jornal, algo que se vivenciou, um senti-
mento que se deseja catalisar no ouvinte (será dramático, alegre
ou cômico?) ou então, uma letra que desejamos musicar (e lem-

bre-se de que a letra pode ser, inclusive, um poema ou até um
grupo de palavras). Observe que citei apenas exemplos que aju-
dam a compreender o processo, tendo em vista a imensidão de
caminhos possíveis. Resumidamente, o momento 1 consiste
basicamente na idéia inicial.

MOMENTO 2: PRIMEIRA FORMATAÇÃO
Definida a COMPOSIÇÃO, é hora de passarmos para sua
FORMATAÇÃO. Aqui vamos seguir basicamente por dois
caminhos: trata-se de uma canção ou de uma música instru-
mental? Entendo canção como aquela que possui harmonia
(base), melodia (frases musicais que ancoram as palavras) e
letra (as palavras, o que se diz, o que se canta). Quando não
existe letra, tem-se uma música instrumental (embora
vocalizes possam ser utilizados, mas se não existe letra, não
temos canção e sim interferências geradas pela voz que traba-
lha como um instrumento solo). Definindo o exposto acima,
podemos passar para o momento 3 que é o do ARRANJO.

MOMENTO 3: ARRANJO
De posse da idéia central e da forma básica, devemos inici-
ar o processo de arranjo. Aqui, vamos nos servir da paleta
de cores sonoras disponíveis para – como fazem os pintores

Em se tratando de idéias musicais, elas
podem se traduzir em uma batida (já

comecei diversas faixas pela batida), um
riff de guitarra, uma progressão de

acordes, uma dissonância de um único
acorde, um ruído, etc
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com uma tela em branco – começar-
mos a pintar a nossa paisagem sonora.
Então, selecionamos quais os SI-
LÊNCIOS, VOZES, SONS e RUÍ-
DOS que se mostram mais eficientes
para darmos vida à nossa obra. A uti-
lização de referências (tanto musicais
quanto estéticas – podemos, por exem-
plo, utilizar elementos e conceitos
construtores de escolas não musicais
como a pop art, o expressionismo ou o
minimalismo) contribui significativa-
mente nessa fase. Outro ponto impor-
tante a se pensar é se o nosso arranjo
será do tipo simples ou complexo. En-
tenda-se simples como aquele elabora-
do de forma mais limpa, que possua
poucos elementos (um piano, voz e vi-
olão, por exemplo). Na música folk
existem diversas canções arranjadas
desse modo. Um arranjo complexo im-
plicará uma gama maior de elementos
interagindo (a música experimental
muitas vezes segue por essa via; Sgt.
Pepper’s dos Beatles também ilustra o
caso). Essa lógica vale também para a
quantidade de partes e passagens musi-
cais utilizadas (será uma canção simples
contendo poucas estrofes e um refrão
forte? Ou trata-se de um modelo basea-
do puramente no refrão? Quem sabe
um modelo sofisticado contendo di-
versas passagens?). No caso de estrutu-
ras complexas, devemos ter um cuidado
redobrado para evitar que se crie um
caos sonoro, muitas vezes pretensioso,
irritante e sem nexo. Nas estruturas
mais simples, devemos observar de for-
ma oposta se não fomos simplistas de-
mais ou se aqueles poucos elementos
escolhidos possuem força suficiente
para sustentar a composição e sugestio-
nar tudo o que queremos passar aos ou-
vintes. Resumindo, na fase de arranjo se
escolhe O QUE vamos usar, COMO

vamos usar e como se dá o ENCADE-
AMENTO e a COSTURA entre esses
elementos musicais selecionados para
dar vida e sustentação à nossa criação.
A interpretação (como se canta e como
se toca) também faz parte dessa etapa,
ou seja, direção artística.

MOMENTO 4: GRAVAÇÃO
Já elaboramos a idéia inicial, demos
forma e encadeamento a ela. Então, é
hora de gravarmos tudo. A escolha do
processo de gravação (será analógico,
digital ou um misto?) e do (ou dos)
estúdio (ou estúdios) é de suma im-
portância. Exemplificando, se eu pre-
ciso de um som de bateria grandioso,
gravá-lo em uma sala pequena pode
prejudicar o resultado. Neste caso, é
melhor escolher um estúdio com sala
ampla, aproveitando um reverb natu-
ral que pode ser extraído da própria
sala e captado com MICs em over, in-
clusive distante da fonte sonora emis-
sora. No caso de uma canção, como
deve soar a voz? Será interessante
comprimi-la ao extremo ou deixá-la
soar mais natural? Os respiros do can-
tor devem ser eliminados ou preserva-
dos? Resumindo, a técnica de gravação
é vital nessa etapa. Para se evitarem
equívocos, contrate um bom produtor

musical e um bom técnico ou enge-
nheiro de som. O resto é trabalho bra-
çal e curtir o processo de gravação (eu
particularmente adoro essa etapa, pre-
firo o estúdio aos palcos).

MOMENTO 5: EDIÇÃO
Uma vez que o material foi gravado
(ou seja, captado) é hora de editar.
EDIÇÃO inclui desde equilíbrio
(seja através da mixagem, EQs ou ma-
nipulação analógica e/ou digital do
som – por exemplo, acrescentar phaser
na voz) até a escolha e montagem dos
melhores takes que foram gravados (no
caso da voz, muitas vezes se grava mais
de um take e na hora da edição se es-
colhem as melhores performances de
cada um para formar a faixa única e
final de voz; o mesmo vale para os de-
mais instrumentos).

MOMENTO 6: FINALIZAÇÃO
Após a edição, teremos como resultado
uma faixa mixada e finalizada em esté-
reo. Nesse momento, é hora de se fazer a
pré-masterização. Existem profissio-
nais especializados nessa área e é im-
portante contar com eles, afinal,
possuem conhecimentos e aptidão para
tal. Prefiro que esta etapa seja feita utili-
zando periféricos analógicos em vez de
plug-ins. Não os desmerecendo, mas
digital – em termos de sonoridade –
nunca supera o analógico. Assim sen-
do, EQs, compressores, válvulas, gera-
dores de harmônicos e afins dão aquele
acabamento todo especial para conferir
o toque de ouro ao trabalho. E lembre-
se de que, como em todas as demais eta-
pas, cada faixa é um caso à parte. Algu-
mas, por exemplo, ficarão excelentes
com muita compressão. Outras reque-
rem apenas alguns ajustes de EQ. Pres-
são sonora pode funcionar bem para

Já elaboramos a idéia
inicial, demos forma e
encadeamento a ela.

Então, é hora de
gravarmos tudo. A

escolha do processo de
gravação e do estúdio
é de suma importância
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um trabalho e destruir outro. Portanto,
capricho e cuidado aqui.

MOMENTO 7: REALIZAÇÃO
Ok. Nossa faixa está pronta para ser
apreciada. O processo não termina em
quem produz. Ele se completa em quem
ouve. Desde o nosso planejamento no
momento 1 (COMPOSIÇÃO) até o
momento 6 (FINALIZAÇÃO), alme-
jamos provocar o ouvinte, seja extrain-
do-lhe lágrimas ou sorrisos. Mas é so-
mente no momento da audição (REA-
LIZAÇÃO) que este processo se com-
pletará e deste ponto em diante não te-
mos mais controle algum sobre o que
pode ocorrer. A maneira como cada pes-
soa escuta é muito particular e envolve
uma séria de fatores complexos (como o
repertório e referências pessoais até o es-
tado de espírito em que o ouvinte está no
momento da audição). Isso é tão com-
plexo que um mesmo ouvinte pode sen-
tir coisas diferentes a cada audição. Se
ninguém ouvir nossa criação, não existe
realização. Teremos, então, conseguido
cumprir o que nos propusemos nessa ca-
minhada? Fomos vitoriosos? Responde-
rei ao final dessa coluna.

MOMENTO 8: FEEDBACK
Nesta etapa final, assumimos o pa-
pel de ouvinte. Só que não vamos
ouvir a nossa música e sim sondar
uma série de ouvintes para enten-
dermos como eles perceberam a
nossa criação, que sentimentos
conseguimos despertar com ela.
Acredito que não exista certo e errado
neste ponto. Ou o teremos provocado
(quando o ouvinte gosta do nosso som
e vira nosso fã) ou simplesmente pas-
samos em branco (quando não fare-
mos parte do setlist desse ouvinte e ele
simplesmente não gosta ou não se in-

teressa pelo nosso trabalho, o que não
queremos que aconteça, mas acontece
o tempo todo, afinal é quase sobre-hu-
mano agradar a todos o tempo todo).

FINAL: PAISAGENS SONORAS
Acredito que após essa leitura você já
tenha concluído o que entendo por
PAISAGENS SONORAS. Um exer-
cício que sempre proponho aos meus
alunos de produção musical é o da ES-
CUTA ABSOLUTA-CONCEN-
TRADA: escolha um momento do dia
(de preferência à noite) em que você
possa se concentrar ao máximo. Apa-
gue as luzes, coloque um fone de ouvido,

escolha uma faixa e de forma bem rela-
xada coloque-a no modo repeat para
ouvi-la um punhado de vezes. Feche os
olhos e procure identificar que senti-
mentos lhe sugerem essa audição. Con-
centre-se e pense em quais imagens
mentais consegue projetar. Se eu lhe fa-
lar coisas como “uma música alegre”,
“uma música triste”, “uma música de
terror” ou “uma música melancólica”,
você (e eu, também) automaticamente
começará a elaborar uma projeção
mental. Isto é possível, pois reconhece-
mos diversos códigos musicais que
acompanham a humanidade. Isso é tra-

duzido em diversos tipos de estímulos,
todos referentes à PALETA SONO-
RA a qual me referi no início dessa co-
luna. É tarefa do produtor musical auxi-
liar o artista a pintar o quadro musical,
ou seja, a elaborar uma PAISAGEM
SONORA que tenha força suficiente
para emocionar o ouvinte e transmitir-
lhe as alegrias, dramas, angústias e tris-
tezas que o criador da obra deseja passar
com a sua música. Muitas vezes, no mo-
mento do FEEDBACK vamos desco-
brir que o ouvinte teve uma percepção
totalmente diferente daquilo que pre-
tendíamos. Se ele se emocionou, se
conseguimos seduzi-lo e encantá-lo, o
processo foi vitorioso. Não podemos
ser pretensiosos e ditadores e almejar-
mos que ele deverá perceber a nossa
obra de modo engessado, direcionado e
unilateral. As grandes obras de arte da
história sugerem mil projeções e isto
não seria diferente com a música (aliás,
quanto mais sugerirem, quanto mais
interpretações forem sendo descober-
tas, quanto mais leituras diferentes sur-
girem, mas genial é a obra). Nós apenas
falharemos no processo quando não
existir REALIZAÇÃO ou quando o
FEEDBACK for negativo ou nulo, ou
seja, quando não formos ouvidos ou
quando nossa audição passar desperce-
bida. Agradar ao mundo inteiro é uma
ilusão infantil. Emocionar uma parcela
é trabalho de equipe, envolvendo todos
os atores sociais que trabalham direta e
indiretamente no processo musical
(produtores, técnicos e artistas). Todos
os momentos propostos aqui exigem
dedicação, criatividade, experiência e
adequação. Pintar, todos podem. Emo-
cionar, já é outra história.

Nesta etapa final,
assumimos o papel de
ouvinte. Só que não
vamos ouvir a nossa
música e sim sondar

uma série de ouvintes
para entendermos como
eles perceberam a nossa

criação
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