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RESUMO

O tema central deste trabalho é a poética de Jocy de Oliveira. Busca-se, através de
um Estudo de Caso com a artista, analisar seu  processo de produção, os fatores
que interferem, influenciam e provocam seu fazer artístico. Para tanto, analisa-se o
contexto histórico-cultural em que Jocy de Oliveira se insere, bem como identificam-
se as técnicas composicionais e os elementos que a artista utiliza em sua obra.
Utiliza-se, como instrumentos para a coleta de dados, matérias de jornais,  sites da
internet, folders e vídeos; conversas informais e entrevistas semiestruturadas com a
artista; observação participante na montagem de uma de suas obras. Os resultados
da  pesquisa  mostram  que  a  obra  de  Jocy  de  Oliveira  envolve  música,  texto,
elementos visuais e teatrais, constituindo-se em uma obra de caráter interdisciplinar,
que incorpora diversas linguagens e tecnologias; mostram também que suas bases
técnicas e estéticas ancoram-se na vanguarda musical nascida na Europa após a
Segunda  Guerra  Mundial.  Destaca-se  em  sua  obra  a paisagem  sonora
eletroacústica, os meios eletrônicos de produção sonora, a extensão das técnicas de
instrumentos acústicos,  a expressão vocal,  o acaso,  a espacialização do som, a
música intuitiva, as cerimônias e rituais de diferentes culturas, a natureza, o cosmo,
e a mulher, temática central em toda sua obra.
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ABSTRACT

The central theme of this work is the poetics of Jocy de Oliveira. The research seeks,
through a case study with the artist, to analyze her production process, the factors
that  affect,  influence  and  provoke  her  art  making  activity.  For  this  purpose,  the
historical and cultural contexts in wich Jocy de Oliveira falls are analyzed, and the
compositional techniques and elements that the artist uses in her work are identified.
As  instruments  for  data  collection,  it  was  used  newspaper  reports,  websites,
brochures and videos; informal conversations and semi-structured interviews with the
artist; and participant observation in the assembly of one of her works. The results of
the  research  show that  Jocy de  Oliveira´s  work  involves  music,  text,  visual  and
theatrical  elements,  thus  becoming  an  interdisciplinary  artwork  that  incorporates
various languages and technologies; they also show that her technical and aesthetic
bases are anchored in the musical vanguard born in Europe after the Second World
War. Outstands in her work the electroacoustic soundscape, the electronic means of
sound  production,  the  techniques  for  extending  acoustic  instruments,  the  vocal
expression, the chance, the spatial projection of the sound, the intuitive music, the
ceremonies and rituals of different cultures, the nature, the cosmos, and the woman,
a central theme throughout her work.

Keywords: Jocy de Oliveira, music, vanguard, interdisciplinar poetics
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INTRODUÇÃO

O século XX presenciou uma avalanche de compositores e de novas

tendências, principalmente em sua segunda metade, após a Segunda Guerra

Mundial. Esse evento constituiu-se um divisor de águas, pois a partir dele buscou-se

uma nova forma de pensar o mundo, rompendo com uma tradição que levou a

humanidade ao holocausto. Em todas as áreas emergiram movimentos de

renovação, de construção de novas concepções e valores. Na música, não poderia

ser diferente, foi um momento de abertura para todo tipo de experimentações e

quebra de ordens previamente definidas.

Esse panorama foi visto em praticamente toda a sociedade ocidental,

inclusive na América Latina. Como diria Luiz Heitor, em 1977, no prefácio do livro de

José Maria Neves (1981, p. 7), A Música Contemporânea Brasileira: 

Em toda a América Latina, na segunda metade deste século, pode-se
constatar uma surpreendente expansão da atividade criadora de seus
compositores. [...]. É difícil acompanhar o que se faz e, sobretudo, por
um ponto final no ensaio que tiver como objetivo apresentar uma visão
panorâmica dessa cadeia de vulcões em permanente ebulição. 

Portanto, diferentes compositores, em diferentes locais, buscavam uma nova

linguagem musical com objetivo de questionar os valores tradicionais e atender às

novas necessidades intelectuais, afetivas, espirituais, psicológicas de uma
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sociedade abalada pelas guerras. Eles “conscientizaram-se que a música poderia –

e, portanto, deveria –  dar uma contribuição para esse 'suplemento de alma' (na

expressão de Bergson) a que o mundo aspira” (MASSIN, 1997, p. 1126). Esse foi o

movimento que chamamos hoje de vanguarda, movimento ético, estético, poético,

que abarca diferentes “escolas”, tais como o serialismo, a música concreta, a música

eletrônica, o minimalismo, a música aleatória. Cada um, à sua maneira, tentou dar

forma a esse novo mundo propondo novas maneiras de se pensar e fazer música.

Essa transformação foi tomada de forma um tanto dura imediatamente após a

guerra, mas pouco a pouco essa dureza foi se flexibilizando e abrindo espaço para a

multiplicidade, acolhendo o que até então só poderia ser entendido como um imenso

disparate de ideias desconexas. 

Essa foi uma geração que experimentou novas tecnologias, criou novas

técnicas de construção musical, novas formas de propagação do som no ambiente

buscando fazer com que o público se relacionasse de maneira diferente com a

música, novas técnicas de execução, enfim, propuseram uma transformação não

apenas estética, mas uma transformação social da música, exigindo uma nova

perspectiva de relação desta com o mundo. 

Nomes como Pierre Boulez  (1925-), Karlheinz Stockhausen  (1928-2007),

Luciano Berio (1925-2003), Luigi Nono (1924-1990), John Cage (1912-1992), Steve

Reich (1936-), György Ligeti  (1923-2006), assim como os velhos mestres Olivier

Messiaen  (1908-1992) e Igor Stravinsky  (1882-1971), figuras paternas dessa

geração, que também incorporaram as técnicas emergentes, são alguns dos ícones

desse momento histórico.

Em meio a esse movimento, em meados da década de 1950, surge a jovem

pianista e compositora brasileira, Jocy de Oliveira, que, nascida em 1936,  em

Curitiba, chega à Europa em 1954 como aluna de piano de Marguerite Long, e

alguns anos mais tarde já estaria sendo solista junto à Orquestra  Sinfônica  de

Boston, sob regência de seu esposo à época, o maestro Eleazar de Carvalho.

Juntos viajam pela Europa e Jocy se expõe a todo o novo mundo musical, entrando

em contato direto com toda essa geração da vanguarda.
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Jocy de Oliveira teve uma carreira brilhante como pianista, tendo feito várias

primeiras audições dos principais compositores vanguardistas, como Luciano Berio,

John Cage, Iannis Xenakis (1922-2001) e o brasileiro Cláudio Santoro (1919-1989),

que a ela dedicaram obras. Também atuou como solista sob a regência de Igor

Stravinsky. Além de seu desenvolvimento profissional como pianista, a interação

com os compositores serviu-lhe como uma escola de composição, tendo estes sido

seus principais professores, não da maneira tradicional, com aulas, as quais na

realidade não teve, mas pela convivência, por fazer parte do grupo, por tocar a obra

recém produzida, por ver e analisar junto com eles o nascer dessas obras, muitas

delas com lugar já assegurado nas páginas de compêndios sobre a história da

música de concerto ocidental do século XX.

Como compositora incorporou as técnicas e a estética de seus mestres,

tornando-se pioneira no desenvolvimento de um trabalho multimídia no Brasil,

envolvendo música, teatro, instalações, textos e vídeo. É a primeira entre os

compositores brasileiros a compor e dirigir suas óperas. Suas obras têm sido

apresentadas em teatros e festivais como Berliner Festspiele, Haus der Kulturen der

Welt, Hebbel Theater em Berlim, StaadtsTheater Darmstadt, Dresdner Tage der

Zeitgenössischen Musik, Expo 2000 Hannover, Ludwigshafen Opera Festival,

Salzburg Festival – Aspekte, Hayden Planetarium, Carnegie Hall, Brooklyn Academy

- em Nova York, New Music America, Miami Planetarium, Bellas Artes no México,

Teatro Avenida em Buenos Aires, Radio France em Paris, Gaudeamus e Gulbenkian

Foundations, bienais de música contemporânea no Rio de Janeiro, Teatros

Municipais de São Paulo e do Rio de Janeiro, entre outros inúmeros festivais e

rádios em diferentes países, além de ter feito parte, em 1961, do projeto que

apresentou pela primeira vez ao Brasil e à América Latina uma performance de

música eletroacústica, com a peça Apague meu spot light, de sua autoria,

juntamente com Luciano Berio.

Também recebeu vários prêmios, como: Guggenheim Foundation (2005),

Rockfeller Foundation (1983-2007), Bogliasco Foundation, CAPS, do New York

Council on the Arts, Fundação Vitae, RioArte, entre outros. Gravou ao todo, como
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pianista e compositora, 22 discos entre Brasil, Inglaterra, EUA, Alemanha e México,

além de, em 2008, lançar um Box com 4 DVDs compilando suas óperas. Em 2011,

também lançou  o DVD Revisitando Stravinsky, espetáculo de música-teatro com

música de Stravinsky e Jocy, baseado na convivência que teve com o grande

compositor russo. Em 2012, baseada na relação com o compositor Luciano Berio,

apresentou o espetáculo Berio sem Censura, que ainda será lançado em DVD.

Jocy é uma das únicas compositoras a conseguir estrear suas peças em

espaços como os Teatros Municipais do Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2007, o

Festival Internacional de Campos do Jordão-SP homenageou seu trabalho,

programando várias de suas obras (ópera, concerto de câmera, peça para soprano e

orquestra de cordas). Em 2008, o Instituto Oi Futuro (RJ) promoveu uma

retrospectiva de seu trabalho em forma de instalações, exposições, concertos e

óperas, durante dois meses, e foi visitada por cerca de 20 mil pessoas, fato raro

para um compositor contemporâneo.

Apesar de toda a singularidade desse percurso, o nome de Jocy de Oliveira,

bem como sua produção artística, são pouquíssimo vistos e analisados em trabalhos

acadêmicos. Não encontramos na literatura nenhum trabalho que tenha como tema

a vida ou a obra da compositora, sendo apenas citada de forma secundária em

alguns poucos trabalhos. Dada a relevância da artista, e a lacuna na produção do

conhecimento cultural, sua trajetória é digna de ser estudada das mais diversas

maneiras, com os mais diferentes enfoques. Em vista disso, esta pesquisa tem como

objetivo geral:

• Analisar o processo de produção de Jocy de Oliveira, ou seja, sua poética, os

fatores que interferem, influenciam e provocam seu fazer artístico.

Tal objetivo se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 

• Identificar as técnicas composicionais e os elementos (musicais, cênicos, de

texto) que a artista em estudo utiliza em sua composição musical e onde
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esses elementos se inserem no pensamento da artista;

• Analisar o contexto histórico-cultural em que a artista se insere a fim  de

compreender suas escolhas técnicas e estéticas.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Esse trabalho tem natureza qualitativa, tendo em vista este tipo de pesquisa

se preocupar com “as ciências sociais em um nível de realidade que não pode ser

quantificado, trabalhando com o universo de crenças, valores, significados e outros

construtos profundos das relações que não podem ser reduzidos à

operacionalização de variáveis”  (MINAYO, 2007, p.  22). Também porque implica

contato direto e interativo do pesquisador com o contexto em estudo e por utilizar,

segundo Bogdan e Biklen (1994, p.  47-51), o ambiente natural como fonte dos

dados, de forma que as ações são melhor compreendidas se vinculadas ao

movimento de seu contexto histórico e social. Para analisar esses dados, cada

informação, observação, manifestação, omissão, precisa ser tomada como potencial

para a compreensão do objeto de estudo. 

[...] a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja
examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial
para construir uma pista que nos permita estabelecer uma
compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo.
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49)

Portanto, neste tipo de pesquisa, o pesquisador procura entender os

fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada, para,

com base nessa perspectiva, poder situar sua própria interpretação. 

Nessa perspectiva, a forma assumida por esta pesquisa foi o Estudo de Caso,

uma vez que este “consiste na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo
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específico” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 89). Assim, assumimos o Estudo de Caso,

por entender que este “inicialmente fornece explicações no que tange diretamente

ao caso considerado e elementos que lhe marcam o contexto” (LAVILLE; DIONNE,

1999, p. 155). Isso significa dizer que, no contexto desta pesquisa, dada a falta de

bibliografia sobre a artista, o estudo de caso possibilitou compreender o contexto e

entender as ações, escolhas e encaminhamentos dados no processo de produção

da poética da artista  Jocy de Oliveira. Para tanto, fez-se necessário um contato

frequente com a mesma, para compreender a sua “escuta” da música e do mundo,

ou seja, as suas escolhas técnico-estéticas, os fundamentos composicionais e

estéticos de sua obra, além de tentar entender o contexto histórico-cultural a que ela

pertence.

Para tanto, efetuei a recolha e análise de materiais encontrados em jornais,

sites da internet, tais como entrevistas dadas pela compositora, folders impressos e

vídeos disponíveis sobre suas apresentações, além dos  documentos que ela me

disponibilizou sobre seu percurso profissional.  As  informações  mais  relevantes

desses materiais estão citadas e analisadas ao longo do texto, com identificação das

fontes devidamente referenciadas ao final do trabalho.

Necessitei ainda estabelecer um diálogo intenso com a artista, o que se deu

através de entrevistas, diálogos (conversas informais), e através do

acompanhamento da montagem de uma de suas peças. As entrevistas foram do tipo

semiestruturada (roteiro em anexo), com o objetivo de fazer emergir sua história,

ideias, concepções, bases teóricas, seus vínculos pessoais e profissionais, suas

experiências, as condições de trabalho que possui, as dificuldades e facilidades

presentes em sua carreira, no contexto de produção e socialização de sua obra. A

escolha pelo tipo “semiestruturada”  se deu porque, como estamos no contexto de

uma pesquisa qualitativa, esta não comporta instrumentos fechados, com caráter

diretivo ou estruturação rígida. Procurei, então, elaborar uma estratégia para

conduzir o diálogo, a partir de algumas questões norteadoras, que serviram de

balizadoras para os objetivos pretendidos, e, ao mesmo tempo, foram flexíveis para

dar conta das informações e direcionamentos que surgiram ao longo do diálogo. Ou
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seja, na entrevista semiestruturada, o pesquisador está aberto para o inesperado,

para explorar questões que não estavam previstas inicialmente, e assim poder fazer

o campo emergir para melhor compreendê-lo.

Além das entrevistas, que foram gravadas e transcritas – extratos das falas

aparecerão  ao  longo  do  texto,  recuados,  em  itálico  e  com  fundo  escurecido  –,

estabeleci com a musicista uma relação mais próxima e aberta, baseada no diálogo

livre, a partir do qual foi possível ir me aproximando das questões que emergiam à

medida que os dados recolhidos mostravam-se ambíguos, contraditórios  e

incompletos. Apesar da proximidade e abertura conseguidas nessa relação, nem

todas as incompletudes e ambiguidades puderam ser resolvidas, uma vez que

também a musicista, por vezes, não lembrava, com segurança, de especificidades

espaço-temporais de sua vida e obra.

O diálogo com a artista ainda se deu por meio do acompanhamento da

montagem de sua última ópera: Berio sem Censura, baseada em seu

relacionamento com o compositor italiano Luciano Berio. Neste acompanhamento,

além do diálogo com a musicista, interagi com todo o processo de produção da

ópera: institucionais, técnicos, de execução e processos de recepção. Para tanto,

utilizei como técnica de aproximação a observação participante. Neste tipo de

técnica, segundo André (1995, p. 28), parte-se do “princípio de que o pesquisador

tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e sendo por

ela afetado”, pois permite ao pesquisador fazer parte do campo a ser observado,

dialogando com os sujeitos da pesquisa, percebendo-os e conhecendo-os, as

formas como agem, reagem, interpretam, decidem, buscando potencializar a captura

dos sentidos e significados que circulam nesse campo da pesquisa.

Para registrar as percepções, interpretações, movimentos, processos que

emergiram no contexto, utilizei o diário de campo e um gravador de som, que foi útil

para a recolha de partes dos ensaios, conversas informais e posterior análise

desses materiais.

Considerando que a obra é o traço material do pensamento filosófico, teórico
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e estético do compositor, e de como ele se insere em seu contexto social e artístico,

também foi necessária a análise de algumas obras, a fim de demonstrar como esse

pensamento se materializa.

O texto composto a partir da análise desse material está organizado em três

capítulos. O Capítulo 1 – Breve histórico – apresenta um mapa panorâmico de sua

vida e obra; o Capítulo 2 –  Fundamentos técnico-estéticos de Jocy de Oliveira –

analisa o contexto histórico-cultural em que a artista se constituiu; e o Capítulo 3 – O

fazer artístico de Jocy de Oliveira – apresenta e analisa os elementos que compõem

sua poética. Por fim, são apresentadas as  Considerações Finais,  onde, de forma

sintética, resgatam-se os objetivos desta pesquisa. 
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1 BREVE HISTÓRICO 

Para compreendermos a poética de Jocy de Oliveira, é necessário,

primeiramente, conhecer a família, a escola, as relações que estabeleceu desde os

anos iniciais de sua vida, os caminhos que trilhou, suas produções, ou seja, construir

um mapa panorâmico com informações sobre sua vida e obra. A análise deste

percurso será realizada nos capítulos posteriores, tomando como referência as

informações aqui mapeadas.

1.1 A CONSTITUIÇÃO DA ARTISTA (1936-1954)

Jocy de Oliveira nasceu em abril de 1936, na cidade de Curitiba, capital do

Estado do Paraná. Seu pai, Jaime Loureiro Carvalho de Oliveira – neto do emigrante

português José Loureiro, figura importante, nome de rua e tronco de uma grande

família – foi um rico cafeicultor, herdeiro de muitas terras ao norte do Paraná; sua

mãe, Jandyra Sounis Carvalho de Oliveira, de família francesa, da região de

Chambéry, era filha de general, e por conta das transferências do pai passou por

várias cidades, uma foi o Rio de Janeiro, até chegar ao Paraná, onde conheceu e

casou-se com o pai de Jocy.

Seu pai, mesmo sendo do Paraná, teve sua educação em São Paulo,
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mantendo ligação com o Estado por toda a vida. Apesar de não ser ligado ao meio

artístico, gostava muito de ópera, possuía uma grande coleção de discos do gênero,

e dava total liberdade, apoio e condições para que Jocy e sua irmã Jocely, que hoje

é artista visual, se desenvolvessem. Segundo Jocy, seu pai tinha uma postura social

bastante ativa, e mesmo não o sendo, apresentava traços socialistas; ajudou a

desenvolver várias pequenas cidades no norte paranaense, cidades nas quais fez

obras de  saneamento, construiu  escolas, hospitais, e, mesmo em suas fazendas,

dava participação nos lucros aos colonos que ali trabalhavam.

Ele tinha um lado meio conflitante, tinha ideias socialistas, mas não era,

ele herdou tudo aquilo. Tinha um latifúndio, que ele gastou... realmente

usou, viveu bem e acabou-se, não deixou nada, mas ele acreditava em

uma justiça social. Ele tinha esse lado, assim, político, e dizia mesmo que

o que podia deixar para nós era educação.

No que diz respeito à criação dos filhos, acreditava que todos deveriam

estudar e ter uma profissão, embora não acreditasse que a profissão de músico

tivesse algum futuro.

Ele poderia, pela geração, ter sido mais machista, de achar que a filha vai

casar, ter uma vida... não, ele achava que tínhamos que ter uma profissão.

Ele até achava que música não tinha muito futuro, mas era o que eu havia

escolhido... então vamos apoiar... mas ele dizia: “Quem sabe, já que você

tem bastante facilidade digital, poderia ser dentista... dentista dá dinheiro,

e pianista... música...”. Mas ele acreditava que uma mulher deveria  ter

uma profissão, o que já é louvável. Se hoje ainda existe esse preconceito,

imagine na geração passada.

Sua mãe, embora não tenha se profissionalizado, seguido uma determinada
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carreira, sempre teve uma ligação muito forte com as artes, tocava piano, pintava,

escrevia, tanto que estudou piano na Escola de Música da Universidade Federal do

Rio de Janeiro (UFRJ), assim como expôs quadros em galerias de arte, além de ser

autora de cinco livros de contos e poesia, e de escrever e ser editora, por alguns

anos, de uma página literária no jornal Gazeta do Povo, do Paraná. Manteve por

alguns anos a "Revista Brasileira de Musicoterapia" e também atuou como diretora

da juventude musical, setor de São Paulo.

Dona Jandyra incentivou ambas as filhas a que tocassem piano, sendo que

apenas Jocy dedicou-se a esse caminho. Sua irmã, por outro lado, não interessou-

se pelo piano, e sim pelas artes visuais, que também eram praticadas por sua mãe,

constituindo-se, dona Jandyra, dessa forma, um primeiro e importante referencial

para ambas as filhas, tanto pela ação direta quanto indireta.

Mamãe queria que ela tocasse piano, mas ela não quis, música não lhe

interessou. Ela sempre se interessou por desenho, pelas artes plásticas,

visuais. Acho que nesse sentido foi mais o lado da minha mãe que nos

provocou. Tanto ela tocava – realmente tinha grande paixão pela música –

como também pintava... vários quadros... até  expôs em salões de arte

moderna. Teve uma pequena produção, mas  ela não fez nada muito

profissional, questão de geração. Ela também escreveu, deixou vários

livros, inclusive impressos, editados, vários livros de poesia, de contos;

teve uma página literária no jornal do Paraná, a Gazeta do Povo do

Paraná, da qual foi editora por alguns anos; quer dizer, ela teve sempre

uma ligação bem forte com as artes.

 Jocy começou seus estudos musicais aos 3 anos, mas para ela sua

“iniciação” musical é anterior ao nascimento.

eu diria que meu começo é esse, que ouvi música antes de nascer. Minha



20

mãe tocava piano, e dizia que tocava muito enquanto estava grávida, e, eu

acredito, que o feto ouça. Eu nasci tocando piano, praticamente. Com três

anos de idade ela dava umas aulas, para filhas de amigas, parentes, e eu

ouvia e tocava de ouvido tudo que ouvia; quer dizer, ela não chegava a me

dar aula, eu tocava de ouvido.

Até os cinco anos Jocy viveu na casa da família, à rua Coronel Dulcídio, até

quando a família transferiu-se para São Paulo (ali nasceu Jocely). Foi aí que iniciou

seus estudos formais de piano, com a professora Alice Serva Pinto, sendo a única

criança a ser sua aluna. Já no ano seguinte apresentava-se em público, como

“criança prodígio” em vários recitais, inclusive no Theatro Municipal de São Paulo.

Também foi nesse período que começou a compor, demonstrando interesse tanto

por música quanto por teatro.

Eu, em casa, não tinha uma casa de bonecas, tinha um teatro. Um teatro

de madeira, que meu pai mandou fazer... era na garagem. Eu escrevia

peças, fazia a música... e vinham pessoas, a vizinhança... e eu cobrava

um dinheirinho para poder “custear” a produção [risos].

Diferentemente das crianças de sua idade, pediu a seus pais que

construíssem um pequeno teatro, permanente, o qual ela mesma desenhou. “Fiz um

desenho detalhado do teatro, que foi executado em madeira por um marceneiro, e

instalado em nossa garagem. O palco media 2,5m x 2,5m e era montado em cima

de cavaletes de 1/2m de altura”  (OLIVEIRA, 1984a, p. 25). Esse pequeno teatro,

com cenários e iluminação, montado na garagem, obrigando seu pai a deixar seu

carro ao relento, foi o espaço criativo da infância de Jocy, onde reunia as crianças,

ensaiava e montava as peças que escrevia1, desenhava os figurinos, que dona

Jandyra mandava fazer, geralmente em papel crepom, e apresentava-as à

1 Mesmo não considerando as obras deste período em sua lista de obras, Dança Egípcia, Caixinha
de Música e uma série de outras pequenas peças foram editadas pela Vitali, em São Paulo.
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vizinhança. “Com as portas da garagem abertas, a platéia se espalhava por todo o

jardim” (OLIVEIRA, 1984a, p. 25).

Me lembro de uma delas, era uma história nitidamente ligada à

preservação da natureza... o papel da árvore, do poeta, que entendia a

existência dessa árvore. Enfim, lembro dessa peça perfeitamente bem;

quer dizer, eu já tinha essa ligação, esse interesse com o meio ambiente.

Então, me parece que fazemos a mesma coisa desde que nascemos, pelo

menos no meu caso... apenas  vai se transformando, se elaborando,

tomando outra forma, de dizer, de contar, de realizar, mas é a mesma

coisa.

1.1.1 Formação escolar

Em sua infância, Jocy estudou no colégio Des Oiseaux, um tradicional colégio

feminino de São Paulo, conduzido pelas Cônegas de Santo Agostinho. Deste colégio

saíram algumas alunas de destaque no cenário político e cultural brasileiro, como a

própria Jocy de Oliveira, Ruth Cardoso e Marta Suplicy. Jocy destaca o nível cultural

e a postura política das freiras, que anos mais tarde vieram a posicionar-se

firmemente contra a ditadura.

Era um colégio semi-interno, onde as alunas entravam cedo pela manhã e

saíam ao fim da tarde, tendo à disposição uma sala de música com vários pianos,

além de um piano de cauda Steinway, e um teatro com muitos figurinos onde eram

montadas peças teatrais. As freiras incentivavam Jocy a estudar piano, tanto que o

tempo reservado para as alunas fazerem o dever de casa, que na verdade era feito

no próprio colégio, era um tempo cedido à Jocy para o estudo do piano, além de

permitirem que ela saísse horas mais cedo do horário normal para estudos
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particulares deste.

O teatro do colégio sempre exerceu fascínio sobre a jovem Jocy, instigando

sua criatividade, no entanto não lhe era permitido fazer parte das montagens e

apresentações das peças, já que para as freiras, assim como para seus pais, isso

significava perda de tempo, tempo este que deveria ser dedicado aos estudos

escolares e de piano. A tática utilizada por ela em reação a essa proibição foi de

organizar-se com as amigas para a montagem das próprias peças, inclusive

utilizando, sem autorização, os figurinos da escola, o que as  levava a serem

suspensas ou ficarem de castigo, fato que não acontecia com Jocy, somente com as

colegas.

eu fazia realmente tudo o que não devia, e quando acontecia isso, as

outras colegas, às vezes, eram suspensas ou iam de castigo, mas eu não.

Elas [as freiras] diziam para meus pais: “não, artista não se pode tolir, o

artista tem que dar vazão à sua criatividade, se nós não a deixarmos livre,

vamos reprimir sua criatividade.” 

Tendo em vista estes fatos, torna-se evidente a preocupação das freiras com

o desenvolvimento artístico de Jocy, embora esse incentivo fosse quase que

totalmente canalizado para o piano. Para elas, deveria haver uma disciplina ao

piano, muitas horas de estudo, em casa e no colégio, pois entendiam que ela havia

nascido com um dom, e que esse dom deveria ser aproveitado, tendo Jocy

obrigação de levá-lo a sério, sob pena de ter que prestar contas, no juízo final,

daquilo que recebeu e não desenvolveu, imprimindo sobre ela forte pressão

psicológica.

A preocupação com o desenvolvimento pianístico de Jocy também era

compartilhada por seus pais, tanto que, mesmo em época de férias, as viagens da

família eram condicionadas a lugares que tivessem um piano à disposição para seus

estudos diários.
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eu não tinha férias, sempre estudei, sempre toquei, comecei cedo e isso

até hoje, se tornou um estilo de vida. É difícil pra mim ir a uma praia e não

fazer  nada,  é raro eu parar...  mas é assim mesmo,  é quando a  gente

dorme, quando a gente sonha, que encontra soluções criativas; não tem

essa coisa de sábado e domingo.

1.1.2 O piano

As aulas com a professora Alice Serva Pinto, além do piano, proporcionaram

à pequena Jocy contato a um universo cultural mais amplo. A professora Alice, que

também havia sido professora de Guiomar Novaes2, fazia parte de uma família com

grande importância no meio cultural de São Paulo, sendo ligada a Mário de Andrade

e Oswald de Andrade, e vivia com suas irmãs em uma casa localizada no bairro

Higienópolis, onde dava suas aulas e organizava encontros semanais nos quais

seus alunos apresentavam-se.

fui estudar piano com Alice Serva Pinto, deve ter sido aos sete, seis anos

talvez... eram três ou quatro irmãs, já eram bastante velhinhas quando as

conheci, já deviam ter 80, 90 anos, não sei. Moravam em uma casa

belíssima no Higienópolis, que eu poderia, se fosse uma artista plástica,

desenhar... lembro de todos os detalhes.

Segundo Jocy, haviam, expostas na casa, muitas obras de arte, as quais

2 Guiomar Novaes (1894-1979) foi uma das mais importantes pianistas brasileiras. Construiu sólida
carreira no exterior, particularmente nos EUA, tendo ficado especialmente conhecida por suas
interpretações das obras de Chopin e Schumann. Também foi importante divulgadora de Villa-
Lobos no exterior. (GUIOMAR NOVAES, 2013)
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eram apresentadas e explicadas a ela pelas irmãs Serva Pinto, além das incursões

de Jocy ao atelier de uma delas, Marieta, que era artista plástica.

eu ia muito ao atelier dela pra ver Marieta pintar, me fascinava... lembro

dos quadros dela, eram quadros sacros. Ela tinha muitas obras de arte em

casa e isso me fascinava, e elas me mostravam isso tudo.

Ainda nesses primeiros anos em São Paulo, quando Jocy tinha em torno de

sete anos de idade, percebendo o interesse mais amplo de sua filha no campo

artístico, dona Jandyra levou-a ao encontro do compositor Camargo Guarnieri3, para

que ele a ouvisse e orientasse.

Minha mãe até me levou ao Camargo Guarnieri, e ele disse: “não, ela está

fazendo tudo errado, ela não tem que continuar estudando piano não. Me

dá que ela vai estudar só composição, e eu boto ela regendo no Municipal

dentro de um ano”. Minha mãe ficou assustadíssima: “ele vai deixar minha

filha neurótica”. 

Frente à dura postura de Guarnieri, e ainda, a aspiração de uma carreira ao

piano para a filha, dona Jandyra não acatou a orientação do maestro, pelo contrário,

adotou uma postura de fechamento para esta possibilidade formativa, centrando

foco na formação pianística da filha, mantendo-a sob a orientação de Alice Serva

Pinto. Então, a carreira de compositora foi, de certa forma, reprimida por seus pais,

por acharem que isso prejudicaria os estudos escolares e de piano.

Tais recordações evidenciam a importância dessas múltiplas vivências no

3 Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993) foi um importante compositor e regente brasileiro ligado ao
modernismo nacionalista , tendo seu pensamento estético-musical elaborado, orientado e
desdobrado a partir das formulações estético-musicais de Mário de Andrade (MATTOS, 2005, p.
41) 
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campo artístico para a constituição da artista Jocy, mesmo sendo o seu fio condutor

a música, mais especificamente, o piano, através do qual alicerçou sua carreira.

Importantes nesse percurso pianístico foram seus encontros/aulas com José Klias,

ainda em São Paulo, e posteriormente com Marguerite Long, em Paris. Mas antes

destes, ainda sob a orientação de Alice Serva Pinto, teve contato com a grande

pianista Magda Tagliaferro4

Fui fazer uma audição para Magda Tagliaferro, que dava aulas públicas no

Municipal de São Paulo. Eram aulas fenomenais, assim como as de

Marguerite Long, em Paris, na época áurea dela. Eu tive a sorte de ter sido

aluna dela, e essas aulas no municipal eram cheíssimas... ela então me

aceitou pra tocar nessas aulas, que eram verdadeiros concertos. Eu fui a

única criança a me apresentar nessas aulas públicas. Então ela me

ofereceu um curso, que seria gratuito, mas como ela morava no Rio...

meus pais não quiseram se mudar pra cá, não podiam e acharam que não

tinha cabimento me mandar pra cá... então, continuei estudando com

Alice. 

Após a morte de dona Alice, quando Jocy tinha em torno de nove anos de

idade, passou a estudar com o pianista russo, de origem judaica, José Klias (1895-

1970). A formação de Klias se deu no Stern’sche Konservatorium de Berlim com o

professor Martin Krause5, além de ter sido também aluno de Artur Schnabel6. Após a

I Guerra Mundial imigrou para o Brasil, fixando-se em São Paulo, onde formou uma

4 Magdalena Maria Yvonne Tagliaferro (1893-1986), mais conhecida como Magda Tagliaferro, foi
uma importante pianista brasileira. Apresentava regularmente concertos na França e em vários
países da Europa, além de Brasil e EUA. Foi professora de piano em Paris, São Paulo e Rio de
Janeiro. Recebeu vários prêmios e condecorações nacionais e internacionais (MAGDA
TAGLIAFERRO, 2013)

5 Martin Krause (1853-1918) foi discípulo e secretário particular de Franz Liszt. Pianista, professor,
crítico musical e escritor, sua reputação  era enorme e com ele estudaram, entre outros, Claudio
Arrau. (MARTIN KRAUSE, 2013)

6 Artur Schnabel (1882-1951), pianista austríaco, também compositor e professor, é considerado um
dos mais importantes pianistas do século XX. (ARTUR SCHNABEL, 2013)
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das mais importantes escolas pianísticas brasileiras, orientando nomes como Yara

Bernette, Anna Stella Schic, Estelinha Epstein, além de Jocy de Oliveira.

Sob orientação de Klias, Jocy fez sua primeira apresentação como solista

frente a uma orquestra, a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, em 1952.

Posteriormente, também apresentou-se com a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB),

do Rio de Janeiro, percorrendo as cidades de São Paulo, Campinas, Curitiba,

Santos e Distrito Federal. E foi tocando que ela conheceu o maestro Eleazar de

Carvalho, com quem veio a se casar em 1954, com apenas 18 anos, mesmo ano em

que foi a Paris estudar com Marguerite Long. A partir de então, novos horizontes

apresentaram-se à Jocy.

1.2 NOVAS PERSPECTIVAS 

1954 foi o ano que marcou a saída de Jocy de Oliveira do Brasil. Dois nomes

aqui se destacam por oportunizarem a ela o encontro com um novo universo

cultural: Marguerite Long e Eleazar de Carvalho.

O primeiro objetivo foi ir à Europa, Paris, estudar com a renomada pianista e

professora Marguerite Long (1874-1966). Madame Long foi uma das grandes damas

do piano, tendo a ela sido dedicadas várias obras de renomados compositores,

como Gabriel Fauré, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Erik Satie e Maurice Ravel

(Concerto para piano em sol), além de ter executado as primeiras audições de obras

de Fauré e Claude Debussy. Digno de nota também é a gravação, de 1935, do

Concerto para piano nº 1, de Milhaud, regido pelo próprio compositor.

Através de Marguerite Long, Jocy teve contato com várias figuras de grande

importância no meio musical, como os compositores Florent Schmitt (1870-1958) e

Francis Poulenc (1900-1963), os regentes Dimitris Mitropoulos (1896-1960), Pierre

Monteux (1875-1964)  e Charles Münch  (1891-1968), entre outros. Também foi
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madame Long a responsável por sua estreia como solista nos EUA, com a

Orquestra Sinfônica de Boston, dirigida por Charles Münch, em 1956, interpretando

o Concerto para piano em sol maior de Ravel, sob regência de Eleazar de Carvalho,

sendo a mais jovem solista a tocar com essa Orquestra.

Graças a ela fiz meu debut com a Orquestra Sinfônica de Boston. Madame

Long, como era conhecida, ligou para Charles Münch, que era o regente

titular da Orquestra de Boston, e disse: “olha, tenho uma aluna que acho

que realmente está pronta, e gostaria que ela estreasse aí”. Como a

palavra dela era uma palavra a ser cumprida, isso me abriu as portas para

tocar com uma grande orquestra americana, como era a Sinfônica de

Boston.

O outro personagem imprescindível nesta abertura de caminhos na vida

profissional de Jocy foi o maestro Eleazar de Carvalho (1912-1996), brasileiro,

cearense, considerado por muitos o maior regente brasileiro do século XX, tendo

atuado à frente das maiores orquestras do mundo, como a Orquestra Sinfônica de

Boston, Filarmônicas de Viena, Berlim e de Israel, e de várias outras importantes

orquestras da França, Bélgica e Itália. Diretor musical e regente titular da Sinfônica

de Saint Louis, nos EUA, professor da International Master Class of Conductors, no

Berkshire Music Center, Tanglewood, EUA, e catedrático de regência de orquestra

da Washington University de Missouri. No Brasil, foi diretor geral da Juventude

Musical Brasileira, diretor artístico e regente titular da Orquestra Sinfônica Brasileira

(OSB) e de várias outras. 

Foi aluno e assistente de Serge Koussewitzky7, nos EUA, juntamente com o

também renomado regente americano Leonard Bernstein, além de ter sido professor

de importantes regentes como Zubin Meta, Cláudio Abbado e Seiji Ozawa. Portanto,

7 Serge Aleksandrovich Koussevitzky (1874-1951), importante maestro e compositor russo,
conhecido por seu longo mandato como diretor musical da Orquestra Sinfônica de Boston (1924-
1949). (SERGE KOUSSEVITZKY, 2013)
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Eleazar era figura presente nos altos círculos da música de concerto de sua época,

círculos estes que Jocy teve acesso desde jovem, por ser sua esposa, além de atuar

frequentemente sob sua batuta.

Sendo casada com Eleazar, desde os 18 anos, eu tive um convívio com

toda essa geração... o que eu achava às vezes meio chato, com gente

mais velha, ambiente meio diplomático; mas por outro lado eu pude

conhecer pessoas, no meio musical, que eram importantes.

A carreira internacional já estabelecida de Eleazar acabou acelerando a

inserção internacional de Jocy, já que, além de conhecer grandes nomes, passou

também a ser conhecida por eles, tanto que em uma visita de Marcel Cuvelier (1890-

1959), diretor do Palais des Beaux Arts e criador das Jeunesses Musicales

International (JMI), ao Brasil, ocasião em que ficou hospedado na casa do casal,

também teve a oportunidade de ver um concerto da OSB, regido por Eleazar, tendo

Jocy como solista. Isto lhe rendeu um convite para tocar na Europa, sendo esta sua

estreia europeia, na temporada de 1955-56, na Bélgica, com a Orchestre National

de Belgique, no Palais des Beaux Arts de Bruxelas.

As Jeunesses Musicales são associações civis sem fins lucrativos, criadas em

Bruxelas, em 1940, e, segundo Menon (2005, p. 22), “têm como propósito principal

suscitar nos jovens o interesse pelas artes em geral, porém em particular pela

música”, assim como desmistificar a música erudita, desenvolvendo atividades como

concursos de instrumentistas, concertos didáticos, congressos nacionais e

internacionais, publicação de informativos, cursos e oficinas de artes e palestras

proferidas por compositores ou professores de artes. Seu criador, Marcel Cuvelier,

espalhou a ideia pelo mundo, sendo que atualmente existem várias filiais em

diversos países. 

No Brasil, a fundação da Juventude Musical foi idealizada, principalmente,

pelo maestro Eleazar de Carvalho, o qual foi seu diretor geral, recebendo patrocínio
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do então Ministério da Educação e Cultura, e sendo reconhecida de Utilidade

Pública pelo Decreto Federal nº 35.333, de 7 de abril de 1954, no governo Getúlio

Vargas. Foi a partir desse vínculo que se deu o contato que oportunizou a estreia

europeia de Jocy e o desenvolvimento de sua atuação internacional como pianista,

transbordando a influência de Eleazar.

Eu passei a ter uma vida internacional, viajar muito, trabalhar no exterior,

dar concertos com orquestras em várias partes do mundo, tocando com

ele [Eleazar] e vários outros regentes. Nesse sentido, tive um

amadurecimento muito rápido... essa vivência não se aprende na escola...

o contato com grandes músicos, compositores, intérpretes, de uma outra

geração, que tinham 20, 30, até 40 anos mais que eu... eu ouvi muito, ouvi

o que eles diziam, a experiência de cada um deles...

Desde então apresentou-se como solista com as maiores orquestras

europeias e dos EUA, consagrando-se como pianista nas várias salas de concertos

da Europa e da América.

1.2.1 Encontro com os compositores

A partir dessas incursões como pianista e dos contatos oportunizados pela

vivência com Eleazar de Carvalho, Jocy de Oliveira ampliou seu leque de

interlocutores, tendo como divisor de águas o ano de 1960, ano decisivo em sua

trajetória. Foi durante o Festival de Tanglewood desse ano, do qual Eleazar era o

diretor do departamento de regência, que Jocy conheceu Lukas Foss (1922-2009) e

o compositor, que talvez tenha sido o mais impactante em sua vida, Luciano Berio, o

qual, no verão do mesmo ano, apresentou-a a John Cage e Karlheinz Stockhausen. 
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Tanglewood, que já havia sido importante para Jocy por ser seu lugar de

estreia nos EUA, agora também é o lugar em que ela veio a conhecer seus

principais colegas e, de certa forma, “mestres”.

Em 60 eu estava em Massachussets, em Tanglewood, no curso de férias

em que Eleazar era diretor, e lá eu conheci Luciano Berio, que foi um

compositor que exerceu sobre meu trabalho, sobre minha vida, em nível

artístico  e pessoal, uma grande influência. Foi importantíssimo esse

encontro.

O relacionamento com Luciano Berio perdurou por anos, resultando em uma

parceria no “drama eletrônico”  (peça teatral com música eletrônica incidental)

Apague meu spot light, apresentado em 13 de setembro de 1961, na Bienal de São

Paulo, marcando a primeira apresentação de música eletrônica no país, e, logo em

seguida, no dia 18, na I Semana de Música de Vanguarda, realizada no Rio de

Janeiro. Esse encontro também deu origem a uma das famosas Sequenze de Berio,

a Sequenza IV, para piano, dedicada à  Jocy, em 1966, ano em que também foi

estreada pela pianista, no Steinberg Hall, em St. Louis, e, a seguir, em quase todo

os Estados Unidos, inclusive na célebre sociedade  Monday Evenings, em Los

Angeles, instituição especializada na difusão exclusiva da música contemporânea.

Desse relacionamento com Berio, como já dito anteriormente, vieram contatos

com outros grandes músicos da época como Karlheinz Stockhausen, cuja música

apresentou ao público brasileiro na I Semana de Música de Vanguarda, e com o qual

manteve contato por décadas. Desta mesma forma, através de Berio, Jocy é

apresentada a John Cage, compositor que exerceu profunda influência em sua obra.

Jocy executou várias primeiras audições de obras de Cage, a exemplo de Cheap

Imitation, em 1971, sob regência de Lukas Foss, e As SLow aS Possible – ASLSP,

em 1985, no Rio de Janeiro, e com ele tocou em várias oportunidades.
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Um dos concertos mais interessantes que realizei foi num antigo 'Show
boat' no rio Mississipi. Espalhamos 10 pianos em vários locais do barco,
para executarmos 'Winter music' de Cage. No mesmo ano, Cage montou
seu 'Music circus' nos arredores de Urbana. Dentro de um enorme
estábulo cheirando feno e gado, ele distribuiu 5 palcos (para ele, David
Tudor e Gordon Muma, Hiller, Merce Cunningham, Ben Johnston e eu).
Concertos simultâneos apresentados em cada um destes palcos, com toda
uma parafernália eletrônica duraram várias horas. Foi uma experiência
inacreditável! (OLIVEIRA, 1984a, p. 74)

Lukas Foss, que foi regente permanente da Buffalo e da Brooklyn

Philarmonic, e criador da série Meet the Moderns, apresentou várias primeiras

audições com Jocy ao piano. Além da obra de Cage já mencionada, apresentaram

pela primeira vez Sept Haikai, de Olivier Messiaen; Intermitências, de Cláudio

Santoro e Ni bruit ni vitesse, para dois pianos e dois percussionistas, do próprio

Foss.

Essa rede de relações, aos poucos, principalmente a partir do início dos anos

1960, toma maiores proporções, estabelecendo Jocy de Oliveira, a exemplo de sua

mestra, Marguerite Long, como uma das grandes intérpretes da música de seu

tempo/contemporânea. Integram essa rede outros grandes nomes da música

ocidental, tais como Olivier Messiaen, Iannis Xenakis, Cláudio Santoro, Robert Craft

(1923-) e Igor Stravinsky. 

Um ponto de referência na história de Jocy é a gravação de dois grandes

ciclos para piano e orquesta do compositor francês Olivier Messiaen, Catalogue

d’Oiseaux e Vingt Regards sur l’Enfant Jesus, a convite da gravadora VOX, de Nova

York, em 1969, tendo os LP sido lançados em 1972, internacionalmente, mas só

chegando ao Brasil, pela Philips, em 1988, comemorando os 80 anos do compositor

(atualmente são distribuídos pela Naxos). “Eu coexisti intensamente com a música

desse compositor durante mais de sete anos, nos anos 1960 e 1970, quando eu

estudei, executei e gravei sua obra magistral para piano. Seu extraordinário universo

musical pianístico mudou completamente a concepção dos compositores que o

seguiram.”8 (OLIVEIRA apud PISTONE, 2013, p. 84, tradução livre). A obra deste

8 J'ai intensément coexisté avec la musique de ce compositeur pendant plus de sept ans, dans les
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compositor esteve presente em toda sua trajetória como pianista, interpretando-a e

realizando primeiras audições de várias de suas composições, como a que

interpretou com Foss, já destacada. 

Foi por incentivo de Messiaen que Jocy encontrou-se com a obra de Iannis

Xenakis, o qual apresentou pela primeira vez ao público brasileiro, em 1966, durante

a II Semana da Música de Vanguarda, também organizada por Jocy de Oliveira e

Eleazar de Carvalho. Em 1970, Xenakis dedicou à  Jocy Synaphay –  Connexities,

para piano e orquestra. 

Mais um encontro digno de destaque foi com o compositor brasileiro Cláudio

Santoro, o qual teve início em 1963, estabelecendo-se entre eles uma grande

amizade e colaboração artística mútua. Jocy tocou grande parte de sua obra

pianística e apresentou, pela primeira vez, várias delas, a exemplo de Música

concertante, para piano e orquestra, em 1964, com a orquestra da Rádio Televisão

Belga (RTB), em Bruxelas, sob regência de Eleazar de Carvalho. Santoro dedicou à

Jocy Intermitências II, para piano e orquestra, Diagramas cíclicos (primeira audição

nos Estados Unidos com o percussionista Rich O’Donnell9). Na Europa, em 1976,

Jocy realizou turnês tocando várias de suas obras, como Diagramas cíclicos, Duo

para piano, Intermitências I e Prelúdios.

Central nessa rede de relações está o compositor russo Igor Stravinky.

Stravinsky foi um dos principais compositores da história da música ocidental. Então,

não teria como tal encontro deixar de marcar a vida profissional da ainda jovem

artista Jocy de Oliveira. O primeiro encontro com o compositor se deu em 1956, em

Berlim, oportunidade em que Eleazar de Carvalho, com quem era  recém-casada,

années 1960 et 1970, quand j'ai étudié, exécuté et enregistré son oeuvre magistrale pour piano.
Son  extraordinaire  univers  musical  pianistique  a  complètement  bouleversé  la  conception  des
compositeurs qui l'ont suivi.

9 Nas palavras de Jocy de Oliveira: “Na época realizei muitas apresentações com o percussionista
Rich O'Donnell em St. Louis e California, trazendo-o também ao Brasil onde demos vários
concertos (os quais acredito que influenciaram bastante a evolução da música para percussão no
país). Fizemos muitas primeiras audições tais como Diagramas cíclicos (escrito para mim por
Claudio Santoro), Canticus Instrumentalis de Marlos Nobre e uma nova versão de 'Knocking piece'
de Ben Johnston idealizada em colaboração com o cineasta George Talbot, transformando
impulsos sonoros em impulsos luminosos, e tocando em contraponto com eles.” (OLIVEIRA,
1984a, p.75)



33

regia Petruchka, composição do próprio Stravinsky, com a Filarmônica de Berlim.

Nessa oportunidade, Stravinsky dirigia a Orquestra Sinfônica da Rádio da cidade.

Em 1962 Jocy e Eleazar executaram, na Bélgica, Movements para piano e

orquestra, com a orquestra da RTB. Em 1963, quando da vinda de Stravinsky ao Rio

de Janeiro para a apresentação de sua Sinfonia em três movimentos com a London

Philharmonia, regida por Robert Craft, no Theatro Municipal, Jocy foi convidada pela

revista Manchete para escrever um artigo sobre ele. Nessa oportunidade foram

estreitados os laços entre Jocy, Stravinsky e Craft, laços que perduraram até o fim

da vida do compositor e que perduram até hoje com Robert Craft, sendo que, em

1966, Jocy foi convidada por Stravinsky a tocar sua obra Capriccio, realizando dois

concertos com a Orquestra  Sinfônica  de  St.  Louis, sob a regência do próprio

compositor.

É importante frisar que o encontro de Jocy com a música desses

compositores foi sempre como pianista, e foi justamente através do instrumento, o

qual não deixava tempo para que pudesse compor em sua juventude, que teve suas

principais “aulas” de composição, com seus mais importantes “professores”. 

[…] aí eu vi e entendi sobre a obra deles, sobre conceitos deles, a filosofia

deles... sobre música, sobre vida, sobre arte, tudo... eu tive muito acesso

às coisas do Berio, de Stravinsky com Robert Craft, Cláudio Santoro...

Messiaen menos, mas toquei muito a obra dele, quase toda a obra. Meus

encontros com ele também não foram formais, foram informais, em

concertos, em jantares... ele nunca me deu aula... ele era um grande

professor. Nem por isso deixei de ler os livros de linguística, teoria... os

livros dele são importantíssimos. [...] Cada um tem um grãozinho, um

germenzinho, que me impulsionou, que me fascinou, que me marcou.

Foi tocando suas obras, encontrando-os, observando-os, enfim, foi na

convivência com eles que teve seu mais importante aprendizado para sua carreira
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de compositora. Sua ação enquanto compositora foi retomada praticamente ao

mesmo tempo em que teve início seu convívio com esses grandes mestres,

ganhando cada vez mais espaço na vida de Jocy, até que abandonou de vez sua

atuação como pianista ao final da década de 1990, a partir daí dedicando-se

exclusivamente à composição.

1.2.2 A compositora

Sendo esse um trabalho sobre a poética de Jocy de Oliveira, e esta sendo

uma musicista, não podemos vê-la como uma compositora no sentido clássico da

área, já que sua criação, sua obra, extrapola a linguagem musical, abrangendo

outras linguagens, como o teatro, as artes plásticas e a literatura, embora a música

tenha se constituído o eixo central de sua poética.

A articulação entre essas diferentes linguagens esteve muito presente na

infância da artista, já que foi exposta a diferentes estímulos em seu processo

formativo, como vimos anteriormente, mas, pelas razões também já expostas, todo

seu potencial criativo foi canalizado para a formação da pianista, de forma que essas

outras formas de expressão ficaram latentes, emergindo apenas na idade adulta,

quando entrou em contato com um círculo de criação e inovação que instigou-a

também a criar.

Os primeiros ensaios como “criadora” apresentavam-se ainda desarticulados,

com obras escritas enquadradas em linguagens específicas. Esses primeiros passos

datam de 1959, quando produziu o livro O 3º Mundo, editado pela Edições

Melhoramentos, com ilustrações de Flávio de Carvalho10, e o LP A música do século

10 Flávio Carvalho (1899-1973) foi um dos grandes nomes da geração modernista brasileira. Entre
suas várias áreas de atuação estão a pintura, arquitetura, teatro, figurinos e performances.
Destacava-se seu interesse pelo experimental, pela total fuga das regras e formas academicistas
de tratar a arte. (ARAÚJO, 2013)
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XX Jocy de Oliveira, disco de, como diz Jocy, “sambas de vanguarda”, com letras

também de sua autoria. 

Enquanto a Bossa Nova falava de praia, amores... eu estava falando de

crime no parque, coisas assim... é um disco todo dissonante, é vanguarda.

Foi o trabalho mais próximo à estética de uma música popular feito por Jocy.

No ano seguinte escreveu um libreto para ballet –  Mulher ou Manequim? -

comissionada pelo compositor norueguês Harald Saeverud (1897-1992), e também

sua primeira peça teatral, Reticências. A peça nunca chegou a ser montada, mas

segundo Jocy (OLIVEIRA, 1984a, p. 3), Reticências é “baseada numa estória que é

interrompida abruptamente logo após seu início e que prossegue com uma

sequência imprevisível, onde o público improvisa”, já absorvendo uma

filosofia/tendência da época,  que era ver o público como coautor do espetáculo.

Ainda em 1960 escreveu Apague meu spot light, peça para atores e

bailarinos, com música eletrônica incidental, composta por Berio, não possuindo

uma sequência lógica, segundo a autora, um “drama eletrônico”, representando um

encontro entre teatro e música. A peça teve, além da direção de Gianni Ratto (1916-

2005) e da presença de atores como Fernanda Montenegro (1929-), Sérgio Britto

(1923-2011), Labanca (1913-1988), Ítalo Rossi (1931-2011), Suely Franco (1939-),

Zilka Salaberry (1917-2005) e Carminha Brandão (1921-2011) – Teatro dos Sete –,

um conjunto de musicistas vindo especialmente do Teatro Odeón de Paris,

pertencente à sociedade Domaine Musical dirigida por Madeleine Renaud, Jean-

Louis Barrault e Pierre Boulez.

[…]  era uma peça em que  eu já  queria que existissem diálogos com

música eletrônica. Apesar de ser uma peça teatral, tinha música incidental,

que era a música eletrônica, com diálogos gravados e processados,

manipulados.
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A gravação desses diálogos se deu nos estúdios da Rádio MEC, no Rio de

Janeiro, sendo enviadas para Luciano Berio, na Itália, que as processava no Studio

di Fonologia di Milano11, do qual era diretor. 

A peça foi algo novo, a primeira vez que se fez música eletrônica no Brasil.

Nunca tinha sido feito nada, não existia nada, apenas algumas pessoas

fazendo pequenas pesquisas, mas não chegava a ser música eletrônica,

não  havia um estúdio, e lá conseguimos.

Para sua apresentação eram necessários equipamentos de difusão de som, o

que também não havia no Brasil, sendo os mesmos cedidos por ocasião da Bienal

de São Paulo e da I Semana de Música de Vanguarda, no Rio de Janeiro, em

setembro de 1961, para as apresentações nos Teatros Municipais de São Paulo e do

Rio de Janeiro, pela Philips holandesa, através de sua sucursal brasileira.

eles mandaram tudo que havia de absolutamente mais avançado, ponta

de linha, as melhores caixas, equalização, tudo... foi feito tanto aqui [Rio

de Janeiro] como em São Paulo... Municipal repleto, pessoas sentadas no

chão, de pé, assim, apinhadas, tanto aqui como em São Paulo. Marcou,

evidentemente, na música, e acho que também como evento, porque hoje

ainda encontro muita gente que diz: “olha, eu lembro daquela peça...” 

Apague meu spot light é uma peça cuja história não tem uma sequência

lógica, na tentativa de libertar o personagem de qualquer encadeamento que o

prenda. Segundo ela, “'em torno de nós não há sentido, apenas spot lights, que se

11 Studio di Fonologia Musicale Rai di Milano, criado na cidade de Milão, em 1955, por Luciano Berio
e Bruno Maderna, com objetivo de pesquisa e experimentação sonoras.  
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acendem e se apagam sem nenhum ruído'. Apesar de ainda utilizar palavras, já se

tratava de um teatro de imagens.”  (OLIVEIRA, 1984a, p. 3). Começa aqui um

trabalho de pesquisa interdisciplinar, articulando diferentes linguagens, em direção a

um processo de criação que ela chama de “antiestória”, livre de um encadeamento

lógico, apresentando uma sequência móvel, onde os atores, intérpretes, podem

encadear os eventos livremente. “Esta forma aberta baseou-se em fatos

desconexos, conceitos, lugares e lembranças percebidas aleatoriamente”

(OLIVEIRA, 1984a, p. 5). 

Esta “antiestória”  motivou-a a escrever uma série de “Estórias”, peças

musicais escritas para voz, instrumentos acústicos e eletrônicos, elementos visuais,

movimento, áudio ou vídeo, compostas de “reminiscências de sonhos e memórias,

um caleidoscópio em som, palavra, ação e imagem. […] Tratam da transformação da

linguagem e do som.” (p.8). Estória I data de 1966, Estória Ii12 de 1967 – estreada no

Steinberg Hall, na Washington University, e gravada pelo New Music Circle, St.

Louis, no mesmo ano – e Estória IV de 1979, com uma segunda versão em 198113.

Em 1968 compôs One player and four keyboards, para, como o próprio nome

já diz, quatro teclados e um executante, estreada por ela mesma na Washington

University, em St. Louis, no mesmo ano. Ainda neste ano compôs Teatro

Probabilístico I, II e III, peça musical/teatral, interativa, baseada em probabilidade. As

ações são improvisadas a partir de uma estrutura matriz usada para o som, o

movimento, a luz, a imagem, e, até mesmo, a câmera de TV, englobando ativamente

os músicos, atores, dançarinos, luz, TV e público, na tentativa de acabar com a

dicotomia público X intérprete. A peça teve sua estreia no New Music Circle, e foi

publicada na revista Source: Music of the Avant-Garde, Califórnia, tudo isso  no

mesmo ano.

No ano seguinte produziu um grande evento multimídia, ao lado de Cláudio

Santoro, na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, o qual recebeu  o nome de

12 Obra apresentada como dissertação de mestrado, sob orientação de Robert Wykes, junto à
Washington University, EUA, com o título Estoria for voice, percussion and 2 channel tape,
defendida em 1968.

13 Não foram encontrados dados sobre Estória III.



38

Comunicações visuais e sonoras, constituindo-se de peças musicais, improvisações

e debates entre os presentes. “Os intérpretes se moviam entre o público e no palco.

O material visual (slides e filmes) eram relacionados com os assuntos correntes nos

jornais, e continuamente projetados no palco e em redor do público. A intenção era

criar com o público um fórum fazendo parte do evento.” (OLIVEIRA, 1984a, p. 31). 

Influenciada por esse evento, Jocy veio a compor, ainda no mesmo ano,

Polinterações, uma “proposta de experimentos simultâneos na percepção do som,

situações, sensações, visão, ética, tempo e movimento.” (OLIVEIRA, 1984a, p. 33).

A peça demanda a articulação entre diferentes espaços/ambientes, tanto que sua

estreia se deu em uma fábrica da Monsanto, em St. Louis, em 1970, a qual foi

interrompida pela organização do evento que considerou-a “agressiva, caótica e

perturbadora para o público”  (OLIVEIRA,  1984a,  p. 47). Sua duração é

indeterminada, podendo durar até vários dias, dependendo do interesse e

participação dos presentes. Esta obra também foi publicada pela Source: Music of

the Avant-Garde, em 1970.

Em 1972 produziu uma instalação em homenagem a Olivier Messiaen,

Galeria sonora, que foi montada em Tampa, na University of South Florida, e

posteriormente em Campos do Jordão, São Paulo, Rio de Janeiro e St. Fé (EUA).

Nessa instalação foi apresentado o Catalogue d'oiseaux, de Messiaen, gravação de

Jocy, entre sons ambientais, texto e slides de pássaros e ecologia.

Ainda explorando o tema do meio ambiente, em 1973, criou o evento urbano,

Caça ao Tesouro, com o objetivo de oferecer aos participantes motivação para

observarem, sentirem e redescobrirem sua cidade. Realizado em Campos do

Jordão, o mapa da cidade serviu de partitura para indicar rotas e locais a serem

explorados. Em 1974, fez uma nova intervenção urbana, dessa vez  em Curitiba,

envolvendo o centro da cidade, com a participação de vários artistas, incluindo sua

irmã, Josely Carvalho, e do grande público. A esta intervenção deu o nome de

Homage a Duchamp, estruturando-a no mesmo formato de Vexation14, de Erik Satie,

14 “Vexation” é uma peça para um número indeterminado de pianistas voluntários que tocam a
mesma melodia sem interrupção durante 18h40min. Com esta peça se cria um som ambiental
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com uma estrutura repetitiva, tornando-se um som contínuo durante todo o evento.

Também com a participação de sua irmã, em 1976, organizou uma

intervenção urbana, na inauguração do Arlington Art Center, Virginia, EUA, e, como

nas  anteriores, envolveu toda a comunidade, incentivando-a a compor uma partitura

gráfica musical e expondo-a ao processo de serigrafia. Ao evento foi dado o nome

de Faça uma serigrafia de uma partitura: faça uma partitura de uma serigrafia. Ainda

no mesmo ano compôs Dimensões para 4 teclados, peça concebida para 4

instrumentos de teclado e um único executante, utilizando também tape, que estreou

em um evento da ISCM (International Society for Contemporary Music) em Aarhus,

Dinamarca, em 1982.

Ainda na linha dos eventos urbanos criou  o Projeto  Pelourinho, cujo

planejamento durou dois anos (1977/78), tendo como objetivo discutir a preservação

do centro histórico de Salvador. Envolveu artistas locais, como Mário Cravo, a

Universidade Federal da Bahia, e a população local, com o desenvolvimento de

peças sonoras, visuais, teatrais e aquelas ligadas às tradições culturais da

comunidade, a exemplo da capoeira.

Após o ciclo de eventos urbanos, com os quais a compositora procurou

aproximar a música contemporânea da cultura das cidades, Jocy compôs Wave

song, em colaboração com Ron Pellegrino, em duas versões, uma para piano e

eletrônica em tempo real, e a outra para piano e parte eletrônica pré-gravada, tendo

estreado, respectivamente, na Sala Cecília Meireles, em 1981, e na Radio France,

em Paris, em 1982. Faz parte do CD Estórias para instrumentos acústicos e

eletrônicos, pela Fermata, São Paulo.

Em 1981 começou um novo e importante projeto em sua trajetória, Música no

espaço, evento que toma como palco o espaço de um planetário, com objetivo de

“despertar no público uma maior consciência pela integração do homem com o

universo. Os elementos de projeção espacial, artes visuais e a música enfatizam

hipnótico. O culto da personalidade do virtuose é desmistificado, já que todos os pianistas
partilham o mesmo piano durante uma mesma parcela de tempo, e numa quase completa
anonimidade. Cada pianista toca durante 20 minutos repetindo a peça exatamente 15 vezes.
(OLIVEIRA, 1984a, p. 69) 
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uma indução à calma, ao sonho, a uma visão pacífica em relação à natureza e ao

cosmo.”  (OLIVEIRA,  1984a, p. 135). As projeções na cúpula de um planetário,

segundo a compositora, “modificam a perspectiva sensorial do ouvinte-espectador

estimulando-o a sonhar, a voar, a captar esta energia cósmica e sentir a menor

partícula do seu corpo como parte deste todo.” (OLIVEIRA, 1984b).

Este evento foi montado pela primeira vez em comemoração ao 25º

aniversário do Planetário de São Paulo, em janeiro de 1982. Foi  recriado para o

Hayden Planetarium de Nova York, com quatro apresentações em março de 1983,

voltando a ser apresentado no Planetário de São Paulo ao longo de 1983 e 1984. Do

evento  participaram músicos, artistas visuais e astrônomos.  Música  no  espaço

representa uma busca de novos formatos para integrar várias  áreas  do

conhecimento, de espaços alternativos para a produção artística, buscando também

a  formação  de  público para as artes, assim como novos interessados pela

astronomia. A intenção de Jocy foi pesquisar novas formas de educação artística

utilizando o aspecto sensorial de um evento multimídia para uma conscientização de

ordem social e humanística. Quase duas décadas depois, em 2001, Jocy compôs

Solaris, como um desenvolvimento de Música no Espaço, feita especialmente para o

novo Planetário do Rio de Janeiro, explorando as novas tecnologias, com isso

ampliando as possibilidades do projeto apresentado nos anos 1980.

 Voltando ao início da década de 1980, visando estimular o  espectador-

ouvinte ao sonho, ao voo, à integração do homem com o universo, compôs, em

1981, duas versões de Ouço vozes que se perdem nas veredas que encontrei, a

primeira para soprano e delays, estreada na State University of Buffalo, nos EUA, e

a segunda para quatro sopranos, estreada nos jardins do Museu de Arte Moderna do

Rio de Janeiro. Esta obra, mais tarde, em 1988, viria a ser parte integrante de uma

de suas óperas multimídia, Liturgia do Espaço, considerada pela compositora uma

“alegoria cósmica”, o questionamento do ser humano diante do espetáculo celeste

(ESCOBAR, 1990 apud COLEÇÃO..., [2008], p. 30). A ópera teve sua estreia no

Estádio de Remo da Lagoa, no Rio de Janeiro, em 1988.

Em 1983 escreveu Memorabilia, para soprano, percussão, contrabaixo, violino
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elétrico e sintetizadores, além de escrever um livro bilíngue (inglês-português) sobre

sua trajetória até aquele momento, Days and routes through maps and scores/Dias

e caminhos seus mapas e partituras, tendo o apoio da Fundação Rockfeller e o

patrocínio do Banco Crefisul de investimentos, publicado pela Imprinta do Rio de

Janeiro, com coedição da Lingua Press, da Califórnia. No ano seguinte escreveu

Mobius sonorum, estreando no Meet the Moderns, na Brooklyn Academy, de Nova

York. Em 1985 compôs Memória – que viria a fazer parte da ópera Fata Morgana,

em 1987 –, para vozes femininas e delays digitais, apresentando-a no Festival de

mulheres compositoras, no Auditório Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Ainda em 1985

compôs Encontrodesencontro, estreada no mesmo ano em IJsbreker, Amsterdam.

Na cidade do México, em 1986, estreia Realejo dos Mundos, obra para vozes

femininas e sintetizadores.

O ano de 1987 marcou a montagem de sua primeira ópera, Fata Morgana,

que consiste, na verdade, de cinco células que foram compostas de maneira a

poderem ser apresentadas independentemente, ou, articuladas, formando a ópera.

As cinco partes são: O contar de uma Raga, Memória, Ritual, Onírico e Estória,

encenadas por uma bailarina movendo-se como um feto dentro de uma bolha,

simbolizando o nascer e o renascer, reportando, segundo a autora, ao pensamento

de Stephen Hawking, em que o universo, com seus planetas e galáxias, está contido

em uma enorme bolha, de onde escapam outras menores, dando origem a novos

universos. Fata Morgana ofereceu “maior relevo ao 'design' visual, ao gestual, à

forma em lugar do texto (ou libretto), pelo roteiro de caráter mais livre e aberto à

improvisação e ao acaso –  substância viva da experiência artística”  (ESCOBAR,

1990 apud COLEÇÃO..., p. 28). A ópera estreou no Museu de Arte Moderna do Rio

de Janeiro em 1987, sendo também apresentada, em 1990, no Theatro Municipal de

São Paulo.

A partir do final da década de 1980, as óperas começaram a tomar cada vez

maior espaço em sua produção. Além de Fata Morgana (1987) e Liturgia do Espaço

(1988), concomitantemente a esta última, escreveu a peça Solaris – apresentada na

Hochschule für Musik Würzburg, Alemanha –, uma das seis partes que viriam a
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integrar a ópera INORI à prostituta sagrada, apresentada em 1993. Na sequência

compôs outros segmentos dessa mesma ópera: Raga na amazônia (1989),

apresentada no Roulette (1990) e no Carnegie Hall (1999), ambos em Nova York, e

na Hannover Expo, Alemanha (2000); À prostituta sagrada, estreada no Festival

Internacional de Campos do Jordão (1990); Guayupia, estreada juntamente com À

prostituta sagrada; Ibake Pora, apresentada no Museu de Arte Moderna do Rio de

Janeiro (1992); Sobre o sino do templo repousa e dorme a borboleta, apresentada

na Universidade Federal do Rio de Janeiro (1992) – em paralelo à produção da

ópera, em 1992, por ocasião da ECO-9215, organizou uma instalação

sonoro/performática, integrada à instalação artística de Frans Krajcberg.

A ópera INORI à prostituta sagrada, primeira parte de uma trilogia que enfoca

os valores da mulher, baseada na diversidade de culturas e religiões, resgata a

figura mítica da prostituta sagrada – que proporciona a iniciação do homem –, o que

significa o reencontrar do verdadeiro feminino e de seus valores perdidos na

moderna sociedade patriarcal. A obra foi encomendada pela Fundação Vitae e

produzida no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro (COLEÇÃO...,

[2008], p. 16).

A segunda parte dessa trilogia data de 1994, com o nome de Illud Tempus.

Nesta nova ópera enfoca a questão do tempo, não o tempo cronológico, mas o

tempo da percepção, do sonhar, do contar, do inconsciente, tendo como

personagem  central uma figura feminina, que  sonha  e  que  conta,  aludindo aos

valores de uma sociedade matriarcal. A ópera é dividade em sete partes: Cantos

míticos, Sonhos de mulheres, Ida, La loba, Milk of love, Ida e A mulher dos cabelos

dourados, sendo que La loba e A mulher dos cabelos dourados constituem-se

células independentes, tendo sido apresentadas no mesmo ano no Espaço Cultural

Sérgio Porto, no Rio de Janeiro. Illud Tempus, que foi considerada  pelo jornal

carioca O Globo um dos 10 melhores eventos musicais de 1994, também recebeu

apoio do Ministério da Cultura. Também estreou no Espaço Cultural Sérgio Porto,

15 ECO-92 foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
realizada no Rio de Janeiro em 1992, com objetivo de discutir e definir formas de conciliar o
desenvolvimento socioeconômico com a preservação do meio ambiente no planeta.
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tendo sido, mais tarde, apresentada no Parque Lage, no Rio de Janeiro, no Teatro

Paulo Eiró, em São Paulo, e na Haus der Kulturen der Welt, em Berlim.

Antes de começar a compor a terceira e última parte de sua trilogia, em 1995

compôs Canto e Raga, e For Cello. A primeira foi feita para dois sopranos,

dançarino, violoncelo e sintetizadores, apresentada na Casa França Brasil e no

Espaço Sérgio Porto, no Rio de Janeiro, no mesmo ano. A segunda, para violoncelo

e eletrônica, foi apresentada na Bienal de Música Contemporânea, no Rio de

Janeiro, também no mesmo ano.

Em 1997 começou a compor os segmentos de As Malibrans – que veio a se

constituir enquanto obra em 1999/2000 –, parte final da trilogia, enfatizando o lado

obscuro da vida de uma diva da ópera –  inspirada pela soprano Maria Malibran –

oprimida, destinada à submissão, ao mesmo tempo que é vista como deusa pelo

público. Nesse ano compôs dois segmentos: Sons do sacrifício de Iphigênia,

apresentado na Bienal de Música Contemporânea, na Escola de Música da UFRJ;

Ofélia presa nas cordas do piano, apresentado no Centro Cultural do Banco do

Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro, e gravado no CD Estréias Brasileiras – CCBB, no

mesmo ano. No ano seguinte compôs mais dois segmentos: Naked Diva e Morte de

Desdêmona. O primeiro baseado no romance O Castelo dos Cárpatos, de Júlio

Verne, apresentado na Sala Cecília Meireles, e o segundo, apresentado no Festival

Escuta, no Teatro Carlos Gomes, Rio de Janeiro, ambos apresentados em 1998. Em

1999 compôs mais um dos segmentos, O mestre e a diva, apresentado na Sala

Cecília Meireles.

As Malibrans é apresentada em seis partes, sem interrupção: os cinco

segmentos citados anteriormente, mais Fanfarra fúnebre, que, diferentemente das

outras partes, não foi composta para ser apresentada também independentemente.

Esta ópera é uma coprodução Brasil/Alemanha, tendo sido encomendada pela

Fundação RioArte e Prefeitura do Rio de Janeiro, e estreada no Staatstheater

Darmstadt, Alemanha, em 2000. Também foi apresentada no Teatro Carlos Gomes

(2000), Hebbel Theater, Berlim (2001), Teatro Avenida, Buenos Aires (2002).
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Em 1999 organizou um compêndio de sua trilogia sobre os valores femininos

de maneira a possibilitar sua apresentação em um espetáculo de 60 minutos,

chamando-o de Cenas de uma trilogia, apresentado no SESC Vila Mariana, São

Paulo, no Espaço Sérgio Porto, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre, e no Cena

Contemporânea – Festival Internacional de Teatro de Brasília. 

No ano 2000 compôs Who cares if she cries, para soprano e violoncelo,

compondo anos mais tarde (2005) uma versão desta mesma peça, para soprano e

orquestra, tendo  sido  esta última apresentada no Theatro Municipal do Rio de

Janeiro, com a soprano Gabriela Geluda, Orquestra Sinfônica Brasileira, e a

regência de Roberto Minczuk. Essa peça veio a integrar uma de suas principais

obras, a ópera Kseni – A estrangeira, estreada em 2006.

Kseni nasceu de uma encomenda feita para o festival de música

contemporânea de Dresden –  Dresdner Tage der Zeitgenössischen Musik –  que

requisitou à Jocy uma peça musical de 20 minutos para a soprano alemã Sigune von

Osten. Daí então surgiu Medea Ballade, em 2002, que, além de ter dado a ideia para

toda a ópera, também foi incorporada a ela em sua última cena. A ópera é dividida

em 5 partes, sem interrupção – Medea profecia (2004), Revenge of Medea (2006),

Who cares if she cries, Nenhuma mulher civilizada faria isso (2005), e, Medea

ballade.

Além de tudo que envolveu o projeto Kseni, na década de 2000, também

compôs Striding Through rooms, peça para clarinete baixo solo, que estreou no

Theatro Municipal do Rio de Janeiro em 2001; uma nova versão de Memória, para

coro de vozes femininas, e de An act of sound (primeira versão composta em 1994,

para percussão solo), com a adição de um ator, em 2005, apresentada na cidade

alemã de Dresden, no Global Ear. No mesmo ano compôs Raga, para oboé e

eletrônica, também apresentada na Alemanha, em Berlim, na Hochschule für Musik

Hanns Eisler.

Em 2005/2007 reuniu todas as principais personagens femininas de suas

óperas, Ofélia, Desdêmona, Medéia e A “diva”, em uma pocket opera (ópera de
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bolso), Solo, com duração de 84 minutos. Solo teve apoio da Fundação Guggenheim

e, ainda enquanto work in progress, foi apresentada no Festival Aspekte, Salzburgo

(2005), e na Bauhaus, em Berlim (2006). Sua versão completa estreou no Teatro da

Caixa Econômica Federal de Brasília (2007), e, em seguida, no Festival

Internacional de Campos do Jordão, o qual prestou homenagem à compositora.

Também com bolsa da Fundação Guggenheim iniciou, em 2005, o Projeto

Soif, ainda em andamento. O projeto subdivide-se em quatro subprojetos: Noturno

de um piano –  vídeo que mostra um grande piano de cauda e uma pianista que

submergem, pouco a pouco, no mar, simbolizando a música aristocrata sendo

subvertida pela cultura das massas.  O áudio é composto de breves citações,

processadas, de composições Mozartianas; Nherana –  encomendada para a série

de concertos Música Viva, de Munique, Alemanha, pela Bayerischer Rundfunk

(2007); Projeto Soif –  Nº 3, de 2010, é escrito para oboé, contador de histórias e

eletrônica, tendo estreado na Universidade de Chengdu, China, no mesmo ano;

Projeto Soif – Nº 4 ainda está em processo de composição.

A convite do Instituto Oi Futuro, em 2008, Jocy de Oliveira organizou, no

Centro Cultural Oi Futuro, no Rio de Janeiro, Imersão, uma retrospectiva de seu

trabalho. Fizeram parte dessa retrospectiva: Teatro Probabilístico; Noturno de um

piano; Solo; instalações diversas com vídeos de suas óperas e demais projetos;

além de várias composições datadas a partir de 1995.

Talvez motivada por esse trabalho retrospectivo, Jocy começou a compor sua

ópera Revisitando Stravinsky (2010), e na sequência Berio sem Censura (2012), e

um livro, Diálogo com cartas, baseado em sua correspondência com grandes

músicos com os quais conviveu em sua trajetória (em processo de escrita). Tanto

Revisitando Stravinsky, como Berio sem Censura, são óperas baseadas em seu

convívio com os compositores Igor Stravinsky e Luciano Berio, respectivamente, nas

quais ela entrelaça livremente obras suas, compostas especialmente para cada

espetáculo, com citações diversas desses compositores. Ambas foram estreadas no

Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
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As óperas Liturgia do Espaço, Fata Morgana, Inori, Illud Tempus, As

Malibrans e Kseni, podem ser encontradas em uma coleção de 4 DVD, lançada em

2008, pela Spectra produções, denominada Coleção Jocy de Oliveira. Revisitando

Stravinsky também pode ser encontrada em DVD, também produzida pela Spectra.

O DVD de Berio sem Censura está em fase de produção, ainda sem previsão de

data para lançamento.

Nesse processo contínuo e cada vez mais intenso de composição, com obras

de maiores proporções, que lhe demandavam maior atenção, Jocy foi

gradativamente abandonando a vida de pianista, tanto que, na década de 1990,

decidiu encerrar definitivamente sua carreira de intérprete ao piano, dedicando-se

exclusivamente à composição.

Não podemos encerrar esse breve histórico da vida de Jocy de Oliveira sem

frisar que na maior parte de sua vida residiu no exterior, especialmente nos EUA,

primeiramente em St. Louis, enquanto Eleazar, seu marido à época, dirigia a

Orquestra Sinfônica da cidade, e depois em Nova York. Mesmo residindo fora,

sempre manteve intenso contato com o país, dando concertos, organizando

festivais, e apresentando suas obras. Não afiliou-se a grupos, movimentos ou

instituições, apenas manteve elos de colaboração com intérpretes, tanto que formou

um grupo, o Ensemble Jocy de Oliveira, dedicado à execução de suas obras há

mais de 20 anos. Jocy só veio a estabelecer-se outra vez no país, no Rio de Janeiro,

no início da década de 2000, onde reside até hoje.
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2 FUNDAMENTOS TÉCNICO-ESTÉTICOS DE JOCY DE OLIVEIRA

“Isso porque você é dessa geração, da geração do meu Movements”. Foi o

que disse Igor Stravinsky à Jocy de Oliveira, quando ela disse que achava seu

Movements mais simples de se tocar do que seu Capriccio.

Capriccio para piano e orquestra é uma obra do final da década de 1920, de

um neoclássico Stravinsky; já Movements, também para piano e orquestra, de 1958-

59, faz parte de um Stravinsky “serial”, de um Stravinsky “novo-pela-última-vez”

(WALSH apud WHITE, 1991, p. 145), estimulado pelas práticas de seus novos

colegas europeus, que viam na música de Anton Webern um caminho para o novo

mundo. É a essa nova geração que Stravinsky diz Jocy pertencer, à geração do pós-

guerra, à vanguarda.

Somente analisando o contexto em que Jocy está/esteve inserida é que

poderemos compreender o seu fazer artístico, “o desenvolvimento como ser

humano, aspirações e desejos considerados no contexto de seu tempo”  (ELIAS,

1995, p. 15), a poética da artista.

2.1 A VANGUARDA PÓS-SEGUNDA GUERRA

O que chamamos hoje, em música, de vanguarda, nasceu ao fim da Segunda
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Guerra Mundial, em meio a uma Europa arrasada, e buscou uma nova forma de

pensar o mundo, romper com uma tradição musical, que, afinal, fazia parte de toda

uma tradição cultural que havia levado a humanidade ao holocausto. “A destruição,

devastação, luto, e miséria sentida em todo o mundo –  e as esperanças por uma

nova ordem social, e consequentemente uma nova cultura –  demandaram não

apenas reconstrução mas um paradigma alternativo”  (GRIFFITHS, 2010, p.  1,

tradução livre)16. Houve a necessidade de começar do zero. 

Terminada a Segunda Guerra Mundial, a música européia decidiu
que seria necessário recomeçar tudo do zero. Não apenas os
inventos anteriores tinham sido insuficientes para que as tradições do
século XIX fossem superadas. Eles também tinham tido sua parte
nas determinantes que haviam possibilitado a ascensão do nazismo.
Como consequência, a música das gerações anteriores teria de ser
apagada, enterrada sob os escombros das cidades arrasadas do
segundo pós-guerra. (CHAVES, 2006, p. 75)

Mudanças puderam ser vistas prontamente após 1945. Em todo o mundo

podiam ser observados movimentos que, mesmo desconhecidos uns dos outros,

compartilhavam das mesmas convicções. Em Heidelberg, Hans Werner Henze

(1926-2012) já assimilava a música “degenerada” de Schoenberg, Berg, Stravinsky,

e o jazz. György Ligeti e Luciano Berio, em Budapeste e Milão, respectivamente, já

começam a buscar novos caminhos. Em Paris, Pierre Boulez encontrava-se com

nomes até então proibidos e Pierre Schäffer (1910-1995) experimentava gravação

de sons na Radiodiffusion Télévision Française (RTF). Nos EUA, compositores como

Eliott Carter (1908-2012), John Cage, Milton Babbitt (1916-2011), Harry Partch

(1901-1974), intensificaram suas experimentações, que mesmo antes da Guerra, já

questionavam a tradição europeia. Todos esses compositores procuravam

alternativas para as velhas certezas musicais.

Dessa profusão de compositores, duas grandes correntes irão se estabelecer

como forças propulsoras para o novo fazer musical na Europa. Uma vislumbrava o

16 The destruction, havoc, grief, and misery felt across the world – and the widespread hopes for a
new social order, and therefore a new culture – demanded not just reconstruction but an alternative
paradigm.
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novo mundo a partir da música serial da Escola de Viena (Arnold Schoenberg e seus

discípulos, Alban Berg e Anton Webern), mais precisamente do serialismo de

Webern. A outra foi em direção ao que depois foi chamado de música concreta e

música eletrônica e, por fim, de eletroacústica. 

[…] a vanguarda decidiu cumprir uma tarefa dupla: por uma lado,
impôs a si mesma a ruptura sistemática com todo o nexo linguístico
tradicional, graças ao emprego de ruídos, de sons eletrônicos, de
instrumentos tradicionais usados fora de contexto, o que se
conseguiu através do escândalo intencionado, da ação ou do gesto
provocador e profanador; por outro lado, aspirou à construção de um
novo mundo sonoro, levando adiante o caminho proposto por
Webern, consistindo na serialização integral de todos os parâmetros
auditivos possíveis. (FUBINI, 2007, p. 494, tradução livre)17

Na esteira dessa busca por renovação, o acaso, trabalhado por John Cage,

nos EUA, ganha força e é também aceito pelos compositores europeus, no início da

década de 1950, como uma terceira corrente, concentrando os esforços dos

compositores, a partir de então, em “três direções principais: extensão do serialismo,

desenvolvimento dos meios eletrônicos e introdução do acaso.” (GRIFFITHS, 1998,

p. 169) 

Essa nova perspectiva de mundo deu vida a uma nova paisagem sonora,

liberta da consonância e também da própria origem do som, entregando a linguagem

musical a todo tipo de experimentação. Essa  geração  teve  o  mérito  inegável  de

desmistificar o mundo clássico dos sons (FUBINI, 2007, p. 480), experimentando

as  possibilidades  das  novas  tecnologias  eletro-eletrônicas,  a
ampliação, a decomposição, as colagens, as sonoridades projetadas
e editadas em laboratórios acústicos, unindo ciência, técnica e arte.
E  também  o  anseio  de  explorar  as  potencialidades  e  os  efeitos
sonoros  da  voz  humana,  da  natureza,  do  acaso  e  do  silêncio.
Sondagens, portanto, que não só procuravam descondicionar formas

17 […] la vanguardia se decidió a cumplir una doble tarea: por una parte, se impuso a sí misma la
ruptura sistemática con todo nexo lingüístico tradicional, gracias al empleo de ruidos, de sonidos
electrónicos, de instrumentos tradicionales usados fuera de su contexto, lo que se consiguió por
obra del escándalo intencionado, de la acción o el gesto provocador y profanador; por otra parte,
aspiró a la construcción de un nuevo mundo sonoro, llevando adelante el programa señalado por
Webern, consistente en la serialización integral de todos los parámetros auditivos posibles. 
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tradicionais da percepção auditiva, como se abrir  para a busca de
materiais  sonoros  inéditos,  de  novos  efeitos  timbrísticos,  de
variações  cromáticas  inovadoras,  de  estratégias  compositivas
ousadas,  acompanhadas  de  mudanças  nas  técnicas  de  notação,
regência  e  execução  –  enfim,  uma  transformação  completa  no
sentido social da música e de sua relação com o contexto cultural.
(SEVCENKO, 2001, p.110)

2.1.1 Serialismo

Ao final do Século XIX o sistema tonal estava à beira do colapso. O crescente

cromatismo havia abalado de maneira substancial as bases de um sistema que

dominou a música ocidental por aproximadamente três séculos. Desse esgotamento

tonal Arnold Schoenberg (1874-1951) cria, em 1907-1908, o Segundo Quarteto para

cordas opus 10, quarteto cujos dois primeiros movimentos se encaixam ainda dentro

de um contexto tonal; já os dois últimos movimentos, devido à  quantidade de

dissonâncias, são incapazes de estabelecer relações harmônicas com alguma

tonalidade. São os primeiros passos do atonalismo. 

A partir daí, segue-se uma produção intensa no estilo atonal “livre” (livre pois

não havia um sistema organizando, ou normatizando, o atonalismo). Em 1912

Schoenberg compõe a obra que o tornou célebre, Pierrot Lunaire, obra máxima do

expressionismo em música, no estilo atonal livre e praticamente para de compor em

1917, dedicando-se à elaboração de uma forma de estruturação desse atonalismo,

já que a falta de um sistema pelo qual pudesse se guiar era uma ideia um tanto

caótica e difícil de aceitar, afinal, Schoenberg era um homem da “tradição”, não um

“vanguardista”, e via o atonalismo como uma consequência inevitável do que viera

antes. Era necessário o rigor de um sistema para dar validade à “descoberta”. Essa

elaboração só chega ao fim em 1923, quando finalmente cria o serialismo

dodecafônico, reconquistando, finalmente, a ordem. A técnica consiste, basicamente,

em dispor os doze sons da escala cromática em uma ordem fixa, a série. Na
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construção da música esta série pode ser apresentada em sua forma original,

retrogradada (da última à primeira nota), invertida (mudando-se a direção de seus

intervalos), ou invertida-retrogradada, tendo um total de 48 formas diferentes da

mesma série, podendo, também, ser apresentada tanto horizontal como

verticalmente (sucessivamente ou em forma de acorde).

A série é assim uma espécie de tema oculto: não precisa ser
apresentada como tema (embora, naturalmente, seja possível fazê-
lo), mas é um reservatório de ideias e uma referência básica. Ela
pode ser manipulada das mais diversas maneiras em uma
composição: deslocando-se as notas individuais em uma ou mais
oitavas, transpondo-se uniformemente toda a série em qualquer
intervalo e mesmo invertendo-a. Desse modo, o compositor tem à
sua disposição uma variedade de formas da série, todas ligadas pela
mesma sequência de intervalos, e pode usá-las como lhe aprouver.
(GRIFFITHS, 1998. p. 81) 

Arnold Schoenberg, juntamente com seus discípulos, Anton Webern (1883-

1945) e Alban Berg (1885-1935), compreendem o que se conhece por Segunda

Escola de Viena, e levaram à frente o sistema, cada um à sua maneira. Berg ainda

conservando bastante do romantismo, enquanto Webern mostra-se ainda mais

rigoroso com a disciplina serial, tornando suas regras ainda mais restritivas.

Segundo Griffiths (1998, p. 90), Webern via a série como uma lei, a organização

ideal do universo cromático dos sons, podendo dar origem a uma profusão de

formas coerentemente relacionadas, usando como metáfora as leis estruturais do

gelo, as quais engendram uma infinita variedade de cristais de neve, similares mas

diferentes. Para Barraud (2005, p. 104), “Webern foi o único dos três músicos da

Escola de Viena que tentou a aventura de anular e de arrancar do sistema dos doze

sons, recebido de seu mestre, todas as lembranças da linguagem tonal, sempre

prontas a se alojar nos desvãos da série e dos complexos sonoros originados por

ela”. Ainda, para o autor, “com Webern, abordamos bruscamente um outro universo

sonoro em que nenhuma lembrança já nos pode ajudar”  (2005, p. 103), tornando

Webern o principal referencial da Escola.

Com a ascensão do nazismo, muitos tipos de música foram banidos, assim
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como a da Escola de Viena. Em um regime que buscava a homogeneidade da

população, das mais diversas formas possíveis, e a morte à diferença, nada mais

coerente que um sistema baseado na dissonância fosse considerado degenerado, e,

por consequência, banido. Como escreve Massin (1997, p. 1443), “o nazismo havia

proscrito muitos tipos de música que declarava decadentes e degenerados; mas em

nenhum outro caso a perseguição foi tão encarniçada como contra a Escola de

Viena”.

Essa perseguição à Escola de Viena pelo nazismo e o fato de ter um sistema

de composição foram as razões por ela ter sido um caminho escolhido pelos

compositores após a guerra.

Era natural que, tendo sido derrubada a “besta imunda” de que fala
Brecht, se projetasse sobre Schönberg, Berg e Webern a auréola de
mártires do antifascismo e que suas obras – com execução proibida
durante anos na Alemanha e em toda a Europa ocupada pelo
nazismo –  resplandecessem favorecidas por um novo brilho e
frescor. Para toda uma jovem geração, havia ali um tesouro à espera
de ser libertado e descoberto. Um tesouro que, para a nova Europa
surgida do caos e do pesadelo, parecia ser a revelação de uma
ordem racional e de um rigor fecundo. Algo como um novo
classicismo que romperia com os clichês e as receitas do passado,
abrindo novas perspectivas para as arquiteturas formais da
composição. Nem Stravinsky, nem Bartók, nem Varèse podiam na
época assumir uma tal função magistral: eles não tinham a oferecer
nem método nem sistema. (MASSIN, 1997, p. 1143-1144)

Esse caminho teve seu início, em 1946, no célebre Festival Internacional da

nova música, ocorrido anualmente na cidade alemã de Darmstadt, que permitiu às

novas gerações contato com a música da Escola de Viena. Nomes como Karlheinz

Stockhausen, Pierre Boulez, John Cage, Olivier Messiaen, Hans Werner Henze,

Luigi Nono, Luciano Berio, György Ligeti, Edgard Varèse (1883-1965) e até mesmo

Theodor Adorno (1903-1969), além de muitos outros, tiveram ali uma importante

parte da sua formação musical. Essa geração foi responsável por extrapolar a

serialização das alturas, estendendo o sistema a todos os parâmetros do campo

sonoro, levando seu rigor também às durações, aos timbres e às intensidades.

“Instaurou-se, até cerca de 1955, o período do 'serialismo integral', ou do 'serialismo
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pós-weberniano'” (MASSIN, 1997, p. 977). Abrindo caminho neste sentido, Messiaen

compõe em 1949 Mode de Valeurs et d'Intensités, obra na qual estabelece escalas

de duração, intensidade, e ataque. A peça não é propriamente serial, sendo na

verdade modal, seus elementos são tratados simplesmente como uma escala, sem

preocupação com sua ordenação, mas todas as possíveis características dos sons

de um piano foram diferenciadas nota à nota, abrindo, efetivamente, espaço para o

“serialismo integral” e para uma música “pontilhista”, que trata cada nota como uma

unidade separada.

Em 1951, Pierre Boulez, na primeira parte de Structures para dois pianos,

chega ao serialismo integral, ao mesmo tempo que Stockhausen produz Kreuzspiel,

que também aplica a técnica serial ao ritmo e à dinâmica. Segundo Griffiths (1998, p.

136), o serialismo integral se coloca, para Boulez, como um sistema de controle

absoluto, o que permite apagar qualquer resquício de uma memória, ou estilo do

passado, de toda a tradição que havia sido herdada. 

Somente partindo de tais séries, pode-se trabalhar no sentido de
encadeamentos sonoros em constante evolução; a esta morfologia
corresponde igualmente uma sintaxe não-fixada. Outrora, ao
contrário, tinha-se de lidar com um universo totalmente definido por
leis gerais, preexistentes a toda obra. (BOULEZ, 1992, p. 96)

Em 1952 Stockhausen compõe Punkte (Pontos) para orquestra, em que trata

cada nota como uma unidade separada, onde cada instrumento toca apenas uma

nota, adicionando também o timbre à lista de elementos “serializáveis”. Forma-se

assim uma linguagem pontilhista, que soa, como disse o próprio Stockhausen

(1972), como “pontos no céu”. A música, que em Webern já havia sido reduzida ao

“intervalo”, ou seja, à relação entre duas notas, agora se reduz ainda mais, a apenas

uma nota. Diferente de toda a música produzida pela tradição ocidental, em que uma

nota leva à outra, onde a continuidade é estruturante do discurso musical, o que

buscavam agora, ao contrário, era o momento, o som, não projetado ao futuro e nem

vindo de um passado, mas colocado puramente no presente.

A busca pela eliminação de qualquer sensação de direcionamento do discurso
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musical, de qualquer fórmula, de qualquer aspecto reconhecível, a exclusão da

periodicidade, ou de qualquer lembrança que pudesse ser evocada pela escuta,

demonstrou claramente que o mais importante era a maneira como os sons

deveriam ser organizados, fazendo da forma, “resultado cristalizado de um ato

criativo” (STOCKHAUSEN, 1972), apenas um instante no processo, a qual emerge

com a obra e não mais tem papel estrutural. Cada obra deve criar sua própria forma,

ligada irreversivelmente ao seu “conteúdo” (BOULEZ, 1992, p. 96).

O pensamento serial de hoje faz questão de sublinhar que a série
deve não somente engendrar o próprio vocabulário, como também
aumentar a estrutura da obra; é portanto uma reação total contra o
pensamento clássico cuja intenção é que a forma seja, praticamente,
algo de preexistente […]. (BOULEZ, 1995, p. 271)

O problema, percebido pelos próprios compositores, foi que, na tentativa de

soar diferente, nota à nota, a repetição novamente se instaurava, tornando repetitiva

a própria diferença. 

Os planos de estruturas se renovavam paralelamente de modo
idêntico; a cada nova altura, nova duração dotada de nova
intensidade. A variação perpétua – na superfície – gerava a ausência
total de variação a um nível mais geral. Uma monotonia exasperante
tomava posse da obra musical, pondo em jogo, a todo momento,
todos os meios de renovação. (BOULEZ, 1995, p. 33)

Para superar essa contradição, o esforço foi no sentido de procurar uma

dialética que se instaurasse a cada momento da composição, entre a organização

global rigorosa e uma estrutura momentânea submetida ao livre-arbítrio, buscando

demonstrar que sistema e espontaneidade podem coexistir. A obra que representa

essa tentativa de superação é  Le marteau sans maitre,  composta por Boulez em

1953 e apresentada em 1955.

Os traços exóticos desta obra,  com suas sonoridades balinesas e
africanas,  contribuíram  para  a  libertação  do  hermetismo  de
Structures  Ia,  mas ainda mais  notável  foi  a  flexibilidade  com que
Boulez  passou  a  tratar  o  método  serial.  Reintroduziam-se  a
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delineação formal e os contornos melódicos, embora Le Marteau seja
ainda  desconcertante  em  suas  mudanças  bruscas,  impulsionadas
por polaridades que a partir daí estariam por trás de boa parte de sua
música. Ao som opõe-se a palavra, ao ritmo regular, o ritmo livre, ao
som “ativo” a reverberação, ao som o silêncio, aos instrumentos de
som prolongado (no caso,  voz,  flauta alto  e viola)  os percussivos
(violão,  vibrafone,  xilorimba,  percussão),  aos  solos  o  conjunto,  ao
cálculo a escolha. (GRIFFITHS, 1998, p. 143)

 Como demonstrado, mesmo através da ideia de um rigor profundo, “a grande

aspiração dos compositores seriais nas décadas de 50 e 60 era a novidade e a

aventura”  (GRIFFITHS, 1998, p. 141). Foi um momento de abertura para todo tipo

de experimentações e quebra de ordens previamente definidas. O rigor, que em

primeiro momento foi motivo de atração, aos poucos tornou-se motivo de repulsa.

Muitos dos compositores que abraçaram o serialismo com fervor, dele se afastaram,

mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor grau, e buscaram, também em maior

ou menor grau, as novas possibilidades sonoras trazidas pela eletroacústica. Nesse

momento o acaso, introduzido por John Cage, que não sentia a necessidade de

impor ordem ao caos sonoro, também abre novos caminhos para os compositores

da vanguarda.

2.1.2 Mundo eletroacústico

 

Além da música serial, outro grande campo de exploração para os

compositores após a Guerra foi o mundo eletroacústico e as novas sonoridades que

ele possibilitou. Nesse contexto criam-se novas perspectivas já a partir da matéria

constitutiva da música, o som.

Sonoridades que, antigamente, eram classificadas como ruído, hoje
fazem parte do vocabulário musical... Som e ruído são música...
Efeitos sonoros que o ouvido moderno capta, feitos e usados hoje,
são música de hoje, de nossa época e não música do futuro ou de
amanhã... Não há nada mais natural do que transformar o arsenal
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sonoro que já se conhece – de resto, como sempre se fez na história
da música. (STOCKHAUSEN apud BERENDT, 1987, p. 41)

Já no período imediatamente anterior à Primeira Guerra Mundial,

compositores questionavam a concepção de ruído em oposição ao som musical.

Reclamavam uma “arte do ruído”, uma música que tivesse relação com os sons e

ritmos das máquinas, fábricas (GRIFFITHS, 1998, p. 97) e, principalmente, do

trânsito, o qual, para Chaves (2006, p. 46), foi a “tecnologia”  mais prontamente

cooptada pelos compositores, transformada em matéria musical como se música

fosse. 

A fim de introduzir o homem moderno no potencial musical do novo mundo

que surgia, Luigi Russolo (1885-1947), compositor e pintor futurista italiano,

construiu uma série de instrumentos que produziam uma variedade de sons, como

estalos, rangidos e zumbidos, os quais chamou de intonarumori (entonadores de

ruído)18. À mesma época, Maurice Martenot (1898-1980), violoncelista e inventor,

também inventou o primeiro instrumento baseado em eletricidade, sendo capaz de

produzir alguns novos timbres. 

O último concerto público de Russolo aconteceu em 1929, e contou com a

participação de um importante compositor, Edgard Varèse, que já desenvolvia

pesquisas e experimentações sonoras, mas sem a construção de novos

instrumentos, inclusive vendo os  sons produzidos  pelos  intonarumori do  italiano

como imitações grosseiras dos ruídos cotidianos (GRIFFITHS,  1998, p. 101).

Varèse, europeu, francês, migrou para os Estado Unidos em 1915 e foi um dos

primeiros compositores a colocar a cidade em música, “o primeiro a dar voz à

angústia do homem moderno.”  (MASSIN, 1997, p. 1053). Na falta de novos

instrumentos, Varèse criou, por anos, uma espécie de música proto-eletrônica para

músicos ao vivo, usando percussão, instrumentos convencionais e sirenes, para

criar grandes massas sonoras baseadas nos ruídos cotidianos da cidade, soando

18 “Os experimentos de Russolo marcam um ponto focal na história da percepção auditiva, uma
inversão de figura e fundo, uma substituição da beleza pelo lixo. Marcel Duchamp fez a mesma
coisa, na mesma época, com as artes visuais ao exibir um urinol.” (SCHAFER, 2001, p. 161)
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como se tivessem sido feitas em um estúdio eletrônico. Para Cage (apud CAMPOS,

2007, p. 114), foi Varèse quem mais clara e ativamente, mais do que qualquer outro

de sua época, estabeleceu a natureza da música da geração pós 1945, natureza

esta que não provém nem de doze sons (Schoenberg), nem de sete mais cinco

(Stravinsky), mas que aceita todos os fenômenos audíveis como material próprio

para a construção musical.  

Enquanto outros ainda estavam discriminando sons “musicais”  de
ruídos, Varèse internou-se no campo do som propriamente dito, sem
dividi-lo em dois na sua percepção a partir do preconceito mental. O
fato de que ele tenha patrocinado o ruído, na música do século XX,
fá-lo mais pertinente às necessidades da música atual que os
próprios mestres vienenses, cuja noção do número 12 já foi
abandonada há algum tempo, e cuja noção de série, em breve,
certamente, já não será vista como urgentemente necessária. (CAGE
apud CAMPOS, 2007, p. 114-115)

Henry Cowell (1897-1965) também assume papel central nessa abertura ao

ruído, sendo o primeiro a utilizar, já em 1912, clusters em peças para piano, onde o

intérprete toca grupos de notas com o punho, a palma da mão e o antebraço. Algum

tempo depois também determinaria ao intérprete que pinçasse, raspasse ou

golpeasse diretamente as cordas do piano. No início da década de 1930 viria

também a apresentar partituras compostas de segmentos musicais, os quais

deveriam ser ordenados livremente pelos intérpretes. Para Cowell, de acordo com

Griffiths (1998, p. 106), a música era “um campo aberto em que todos os recursos,

experiências e tradições (e decididamente, entre estas, as tradições exóticas e

étnicas) podiam revelar-se preciosas”.

Esta atitude aberta e liberal encontrou eco no jovem John Cage, que em 1938

transformou o piano em uma pequena orquestra de percussão, colocando objetos de

borracha, madeira e metal em contato direto com as cordas do instrumento, obtendo

uma vasta gama de sons percussivos. Com este “piano preparado”, Cage ajustava

empiricamente os timbres durante a composição, experiências sonoras que mais

tarde seriam comuns em estúdios eletrônicos.
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Dadas as limitações instrumentais da época, as pesquisas não avançaram,

mas Varèse reconhecia as potencialidades das tecnologias e a necessidade de

aparelhos mais versáteis para a criação de sons. Já em 1939, faz a seguinte

declaração:

São as seguintes as vantagens que prevejo em um aparelho como
este: libertação do sistema de temperamentos, arbitrário e
paralisante; possibilidade de obter um número ilimitado de ciclos ou,
se ainda se desejar, de subdivisões da oitava, e conseqüentemente
formação de qualquer escala desejada; uma insuspeitada extensão
nos registros altos e baixos, novos esplendores harmônicos,
facultados por combinações sub-harmônicas hoje impossíveis;
infinitas possibilidades de diferenciação nos timbres e de
combinações sonoras; uma nova dinâmica, muito além do alcance de
nossas atuais orquestras, e um sentido de projeção sonora no
espaço, graças à emissão dos sons a partir de qualquer ponto ou de
muitos pontos do recinto, segundo as necessidades da partitura;
ritmos independentes mas entrecruzados em tratamento simultâneo.
. .  – tudo isto em uma dada unidade métrica ou de tempo impossível
de obter por meios humanos. (VARÈSE apud GRIFFITHS, 1998, p.
102-103)

Logo após a guerra viriam a ser criados os primeiros gravadores de fita,

proporcionando ao compositor, sobretudo, a capacidade de fixar os sons, ou seja,

gravá-los e estocá-los, permitindo agora compor, montar e trabalhar diretamente

sobre eles, através da alteração da velocidade de gravação, da sua sobreposição, e

reorganização da maneira desejada, possibilitando a retomada das pesquisas. Os

primeiros grupos de pesquisa sobre o som não instrumental gravado surgiram na

Europa, geralmente ligados a estações de rádio, onde havia disponibilidade dos

equipamentos. O primeiro foi o grupo criado em Paris por Pierre Schäffer, em 1948,

na Rádio e Televisão Francesa (RTF), dando origem à música concreta; o segundo,

que deu origem à música eletrônica, foi criado no Westdeutsche Rundfunk de

Colônia, pela equipe de Herbert Eimert, em 1953. Para Fubini essas novas músicas

chegam ao cerne do fenômeno musical. 

Esta radical emancipação do som, efetuada, sobretudo, pela música
eletrônica e concreta –  músicas que renunciaram a qualquer
esquema apriorístico a fim de apropriar-se da estrutura do som em si,
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prescindindo, para tal, de todo privilégio de duração, intensidade,
timbre e altura –, parece chegar ao coração do fenômeno musical.
Assim, pois, a nova estrutura da obra de vanguarda nasce da
estrutura do material sonoro em estado elementar. (2007, p. 480-481,
tradução livre)19

A música concreta, surgida nesse momento, constrói-se a partir da gravação

e manipulação de sons do cotidiano, ruídos reais, sons “concretos”. “Trata-se de

uma exploração empírica de fenômenos sonoros, captados na fonte pela gravação e

manipulados por meios eletroacústicos para extrair deles o que possam conter de

música em estado latente”  (BARRAUD, 2005, p. 150). Em maio de 1948, Pierre

Schäffer, em Paris, cria o primeiro exemplo de música concreta, um estudo de três

minutos, em que manipula gravações de uma variedade de sons produzidos por

trens: Etude aux chemins de fer.

Experimentos com discos já haviam sido conduzidos antes da
guerra, notadamente (e independentemente) por Milhaud, Hindemith,
e Varèse, mas coube a Schaeffer descobrir e usar as técnicas
básicas de transformação de som: reverter um som tocando sua
gravação de trás para frente, alterando-o na altura, duração, e timbre
através da mudança de velocidade do playback, isolando elementos,
e sobrepondo um som a outro. Tão importante quanto essas
possibilidades foi a mudança à arte da composição. Todo exemplo de
música concreta era uma improvisação criada pelo trabalho direto do
compositor com os sons disponíveis: notação e performance foram
desconsiderados, e muitas técnicas de composição tradicionais – as
de imaginar sons e formas, e apontá-las tão precisamente quanto
fossem as necessidades dos intérpretes –  eram irrelevantes.
(GRIFFITHS, 2010, p. 18, tradução livre)20

19 Esta radical emancipación del sonido, efectuada, sobre todo, por parte de la música electrónica y
concreta – músicas que han renunciado a cualquier esquema apriorístico con el fin de apropiarse
de la estructura del sonido en sí, prescindiendo para ello de todo privilegio de duración, intensidad,
timbre y altura –, parece llegar al corazón mismo del fenómeno musical. Así, pues, la nueva
estructura de la obra de vanguardia nace de la estructura del material sonoro en estado elemental.

20 Experiments with discs had been conducted before the war, notably (and independently) by
Milhaud, Hindemith, and Varèse, but it remained to Schaeffer to discover and use the basic
techniques of sound transformation: reversing a sound by playing its recording backwards, altering
it in pitch, speed, and timbre by changing the velocity of playback, isolating elements from it, and
superimposing one sound on another. Just as important as these possibilities was the change to
the art of composition. Every example of musique concrète was an improvisation created by the
composer working directly with the sounds available: notation and performance were bypassed,
and many traditional compositorial skills—those of imagining sounds and shapes, and setting them
down precisely enough for the needs of performers—were irrelevant.
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Já a música eletrônica, toma como base sons produzidos por sintetizadores,

sons inteiramente artificiais, puros, sem harmônicos, gravados diretamente em fita.

O compositor transforma o som “à vontade, conduzindo-o desde o extremo grave até

os limites do audível no superagudo, associando-o às suas próprias metamorfoses

em combinações de uma complexidade, de uma maleabilidade, de uma velocidade

sem precedentes.”  (BARRAUD, 2005, p. 150) Portanto, o compositor trabalha

diretamente seu material, compõe os próprios sons de sua peça e tem acesso ao

resultado imediatamente, prescindindo, também, assim como na música concreta,

do intérprete. A primeira obra eletrônica foi Studie I, de 1953, composta por Karlheiz

Stockhausen, que juntou-se ao grupo de Colônia após ter feito experiências com o

grupo de Paris. “Raramente se assistiu, na história da música, a uma evolução mais

radical, considerando-se que o músico encontra-se diante de uma situação

inusitada: a criação do próprio som.” (BOULEZ, 1995, p. 188)

Nesse contexto, nada mais é possível de ser feito da maneira tradicional;

nada é dado naturalmente, tudo é produzido artificialmente. Trabalhar com música

eletrônica significa numerar e medir, exatamente, todos os aspectos do som,

detalhando a altura, a textura, o timbre, a cor.

Quando você faz um som, você quer decidir sua duração e quais
serão as relações entre as durações. Você tem que determinar tudo
isso. Isso não vem por conta própria. Por conta própria nada surge
em um estúdio. Você tem que fazer o som, determinar exatamente os
intervalos de entrada entre os sons, você tem que determinar
exatamente, obviamente, também o tempi, que é um grupo, decidir o
tempo para grupos de ataques, fazer o mesmo com as dinâmicas, o
que você nunca poderá fazer através de meios tradicionais, porque
no estúdio não há nada além do decibel, e energia no som, o que
pode ser medido, o quão alto [volume] o som parece ser... então,
trabalhar com música eletrônica, ou, entender música eletrônica,
significa sintetizar todos os caracteres do som, e, para isso, é preciso
trabalhar como um físico, não existe outra maneira.
(STOCKHAUSEN, 2001, tradução livre)21

21 when you make a sound, you want to decide how long it is and what the relationships between the
durations are. You have to determine all this. It doesn't come by itself. By itself comes nothing in a
studio. You have to make the sounds, you have to determine exactly the intervals of entry between
the sounds, you have to determine exactly, naturally, also the tempi, wich is a group, a time
decision for groups of attacks, you have to do the same for dynamics, wich you never can do with
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Além desses dois grupos pioneiros, também em 1953 foi aberto um

laboratório de música experimental ligado ao departamento de música da

Universidade de Colúmbia – Nova York. Em Tóquio, o primeiro laboratório de música

experimental, onde trabalhou Toru Takemitsu (1930-1996), surge em 1954. No ano

seguinte é criado, em Milão, pela rádio italiana (RAI), o Studio di Fonologia, tendo à

sua frente Luciano Berio, Bruno Maderna (1920-1973) e Luigi Nono. Nos anos que

se seguiram ainda surgiram estúdios experimentais na rádio de Varsóvia, Inglaterra

(BBC), Holanda (primeiros experimentos do laboratório Philips), Suécia e outros

países. (MASSIN, 1997, p. 1178-1179)

Assim como a técnica do serialismo total trouxe problemas intransponíveis,

também a eletrônica pura trouxe os seus. Desde o início, através de sua experiência

compondo Studie I, Stockhausen percebeu que jamais conseguiria alcançar o

controle almejado.

Os sons mais complexos nunca poderiam ser definidos com precisão
em seus elementos constituintes, permanecendo sempre zonas de
incerteza nas quais só seria possível fixar as características do som
em termos de probabilidades. De modo que tanto o serialismo
integral quanto a composição eletrônica, que haviam despertado
tantas esperanças, revelavam-se ambos permeáveis à influência do
acaso. Impunha-se alguma forma de adaptação à desordem, quem
sabe tentando fazer do acaso uma escolha. (GRIFFITHS, 1998, p.
159)

Griffiths (1998, p. 148) ainda pontua que a música eletrônica pura, com seus

ritmos e andamentos completamente predeterminados, também fora acusada, por

público e crítica, de ter sons mortos, já que as sutilezas dos intérpretes, como as

rápidas variações que ocorrem em um ataque instrumental, e as sutis inflexões que

ocorrem a todo momento no timbre, eram incapazes de ser reproduzidas pelos

aparelhos. Dentre os problemas com o público, há de se marcar a questão visual, já

que a completa falta de estímulos nesse campo entediava a plateia, faltando à obra

traditional means, by no means, because in a studio there's nothing but decibel, and energy in the
sound, wich you can measure, how loud a sound seems to be... so, working with electronic music,
or, realising electronic music, means to synthesise all the characters of sound, and, in order to do
that, you have to work like a physicist, there's no other way.
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“objetiva” dos alto-falantes o simbolismo da ligação entre gesto e som. Para Boulez,

tudo aquilo de que a máquina é capaz é, ao mesmo tempo, muito e muito pouco em

relação aos poderes do intérprete:

a precisão mensurável, ante a imprecisão que não se pode
absolutamente escrever (a respeito do andamento, em particular,
essa questão é primordial – suas relações com o intérprete ou com a
máquina); dá vontade de dizer que a extrema precisão mensurável
não tem senão uma eficiência restrita no que tange a uma imprecisão
que ultrapassa os limites de qualquer notação. É sobretudo essa
margem incompreensível de erro que nos interessa, mais ainda que
o fato de uma realização definitiva, não submetida à fantasia, à
inspiração cotidiana de um ser humano. (1995, p. 189)

Alguns desses problemas não se manifestavam no caso de sons naturais

gravados, o que acabou aproximando as correntes concreta e eletrônica, formando o

que chamamos hoje de eletroacústica, que tem como obra referencial Gesang der

Jünglinge, de Stockhausen, na qual o compositor utilizou tanto sons naturais (voz

pré-gravada de um menino), quanto sons eletrônicos. 

Nesta obra, de 1956, Stockhausen tentou também novas concepções

espaciais com vários grupos de alto-falantes distribuídos pela sala de concerto

causando um efeito de sons movendo-se no espaço. Nessa mesma perspectiva

compôs também, à mesma época, Gruppen –  obra de característica serial, não

eletrônica –, para três orquestras, distribuindo-as em torno do público, demonstrando

que a “repartição espacial não é, portanto, uma disposição visando efeitos mais ou

menos espetaculares, mas se transforma numa necessidade estrutural (BOULEZ,

1995, p. 188). Da mesma forma Luciano Berio concebeu Allelujah II (1955-57), para

cinco grupos orquestrais.

Os problemas advindos da ausência de intérpretes levou à música eletrônica

viva, que, como o nome já sugere, combinava a música eletrônica a elementos

vivos. Exemplo disso foi Kontakte (1959-60), de Stockhausen, para fita pré-gravada,

piano e percussão, “estabelecendo 'contatos' entre os sons produzidos pelos

executantes e o fluxo da música gravada em fita, sem com isso prejudicar o

prodigioso efeito dos novos sons.” (GRIFFITHS, 1998, p. 148). 
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Esse novo mundo eletroacústico, esse “efeito dos novos sons”, transformou-

se em um ideal estético, sendo buscado tanto com instrumentos eletrônicos como

com instrumentos tradicionais, ampliando suas técnicas. É o caso da heterodoxa

sonoridade da ortodoxa orquestra de Krzysztof Penderecki (1933-) em, por exemplo,

Trenodia para as vítimas de Hiroshima, onde, apesar de termos uma orquestra

tradicional, a sonoridade é completamente nova, assim como já havia sido o piano

preparado de John Cage. Também tem papel de destaque as experiências vocais de

Luciano Berio.

A prática mista foi cada vez mais comum, utilizando faixas eletroacústicas pré

gravadas juntamente com a performance de instrumentos ao vivo, e em 1964, com o

surgimento do sintetizador Moog, o compositor pôde manipular seus sons em tempo

real. Com as novas possibilidades multiplicaram-se os grupos de “música eletrônica

ao vivo”  utilizando instrumentos convencionais e eletrônicos além de meios

eletrônicos de amplificação e modificação de sons (GRIFFITHS, 1998, p. 152). A

aproximação às artes dramáticas também foi uma característica da época, sendo

que, por volta de 1970, ao contrário do início do movimento, raros foram os

compositores que deixaram de utilizar elementos teatrais em suas obras. Griffiths

(1998, p. 169) aponta a utilização do teatro como uma forma de atender a

necessidade de muitos compositores de estreitar os laços com o público, além de

participar diretamente do debate público sobre questões políticas e filosóficas, visto

que o teatro oportuniza uma interação mais direta entre o palco e a plateia.

A perspectiva eletroacústica tornou-se tão importante que transbordou os

limites da música “erudita”, penetrando o universo da música “popular”, tendo a

iniciativa partido de ambos os lados. Assim como Stockhausen incluíra uma guitarra

elétrica na instrumentação de uma versão de Gruppen, músicos populares

abraçaram a sonoridade eletroacústica utilizando os novos instrumentos eletrônicos

–  os quais foram popularizando-se e alinhando-se, segundo Wisnik (2002, p. 48),

praticamente  aos eletrodomésticos –, além de, como na própria música “erudita”,

ampliarem a técnica de seus tradicionais instrumentos à nova maneira: “saxofone

passa a soar como se tivesse um destorcedor eletrônico, trombone como o
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escapamento de um motor à explosão, pistão como folhas de zinco se retorcendo,

piano como arame se rompendo, vibrafone como vento soprando em folhas de

metal.” (BERENDT, 1987, p. 41) 

A partir de então a concepção eletroacústica é aplicada a qualquer tipo de

realidade acústica, seja qual for sua origem, trazendo consigo uma mudança social

importantíssima. Agora, nas palavras de Griffiths (1998, p. 154), “a distinção era

apenas uma questão de formação, origem, público e marca de disco.”

2.1.3 A incidência do acaso

As pesquisas rumo ao serialismo integral e à música eletrônica já haviam

demonstrado a impossibilidade de um controle absoluto. Stockhausen, nas

experiências para a composição de Studie I, havia percebido que “os sons mais

complexos nunca poderiam ser definidos com precisão em seus elementos

constituintes, permanecendo sempre zonas de incerteza nas quais só seria possível

fixar as características do som em termos de probabilidades” (GRIFFITHS, 1998, p.

159). Portanto, tanto o serialismo integral quanto a composição eletrônica revelaram-

se permeáveis à influência do acaso, pois, considerando que parte da composição

“dependia de manipulação numérica, o compositor perdia o controle dos detalhes de

sua criação. [...] Impunha-se [assim] alguma forma de adaptação à desordem, quem

sabe tentando fazer do acaso uma escolha” (GRIFFITHS, 1998, p. 159), tornando a

obra um campo de possibilidades, sem, no entanto, renunciar à ordenação do

discurso musical. 

O aparecimento de elementos imprevisíveis na análise física dos sons

impressionou Stockhausen, levando-o a compor Klavierstück XI (1956) como uma

distribuição de fragmentos espalhados sobre uma grande folha de papel, a serem

unidos livremente pelo intérprete. Nessa peça, o intérprete vê-se diante de uma
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única página com dezenove fragmentos de música a serem executados em qualquer

ordem. Depois de tocar um deles, o pianista deve buscar outro, e executá-lo de

acordo com indicações de andamento, intensidade e toque fornecidas ao fim do

último. Cada fragmento pode ser tocado duas vezes, soando, com toda

probabilidade, completamente diferente na segunda  vez. A peça acaba após a

terceira execução de qualquer um deles. 

Também Boulez, inspirado nas tentativas de Mallarmé22 em tornar o acaso

artisticamente funcional – em um poema usou diferentes caracteres nas palavras e

frases que são lançadas em desordem através das páginas (GRIFFITHS, 1998, p.

163) –, compôs sua Terceira Sonata para Piano (1956-57). Além destas, também se

destacam a Sequenza I para flauta solo (1958), de Luciano Berio, e Scambi (1957),

de Henri Pousseur  (1929-2009), para meios eletrônicos, nas quais a tarefa do

intérprete é basicamente a de organizar a ordem de apresentação dos eventos

sonoros propostos pelo compositor. Mas foi o compositor estadunidense John Cage,

a partir da análise da série, quem mais radicalmente desenvolve a ideia do acaso

em música, levando à completa subversão da visão ocidental de peça musical como

obra de arte permanente, além de negar a própria necessidade de compor. Esta

perspectiva se coloca porque Cage, diferentemente de Boulez e Stockhausen, não

sentia necessidade de impor ordem ao caos. Segundo Campos (2007, p. 134), Cage

propôs, “contra a radicalização européia (música totalmente predeterminada,

serialização de todos os parâmetros sonoros), [...] outra radicalização: a música

indeterminada, a partir de operações de acaso derivadas do I Ching, o Livro das

Mutações chinês. 

A negação do conceito de estrutura, que em Boulez ou em
Stockhausen se afirma com poucas preocupações e atenuações (se
fala de microestruturas que surgem do material sonoro, de uma
organização serial integral, etc), em Cage se torna radical, com tudo
o que a negação comporta: a carência de expressão, a falta de
vontade criadora, a ausência de toda subjetividade e a imediatez,
que situa a arte no plano da vida. Em lugar de qualquer tipo de
organização, até mesmo no lugar da que há no seio do material

22 No ano de 1957 foram também publicados esboços de Mallarmé para o Livre, livro destinado a
fornecer possibilidades infinitas aos recitantes, tornando evidente o papel precursor deste. 
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sonoro propriamente dito, Cage coloca, na qualidade de supremo
árbitro da composição musical, o casual. O acaso não é mais uma
abertura interpretativa, um alargamento do campo de possibilidades,
mas a estrutura mesma, ou melhor, a não estrutura do real. (FUBINI,
2007, p. 494-495, tradução livre)23

Tanto Boulez quanto Cage utilizavam tabelas numéricas para estabelecer  as

estruturas rítmicas das obras, mas, enquanto Boulez buscava a organização serial

total, vendo a regra objetiva como uma guardiã contra os valores tradicionais, um

garantidor de independência, Cage estava atraído pela possibilidade de remover

seus próprios desejos criativos da obra, tendo visualizado, pela primeira vez, através

da manipulação dessas tabelas, a possibilidade de não dizer nada. Para remover as

próprias preferências da composição, Cage utilizou “operações de azar”, usando

lances de cara ou coroa para derivar as posições dos elementos nas tabelas,

inspirando-se, para tanto, no I Ching (GRIFFITHS, 2010, p. 26). Foi desta forma que

compôs, em 1951, Music of Changes, com sons e silêncios distribuídos

casualmente, assim como em composições nas quais utilizava também meios

eletrônicos, a exemplo de Imaginary Landscape Nº 5 (1951-52) e Williams Mix

(1952). No ano seguinte sua obra se abre totalmente ao acaso, com 4' 33”.

A partir dai, o acaso aponta caminhos e passa a exercer papel fundamental

na estruturação das poéticas da vanguarda.

Pode-se observar, atualmente, em muitos compositores de nossa
geração uma preocupação, para não dizer obsessão, com o acaso.
Pelo menos que eu saiba, é a primeira vez que tal noção intervém na
música ocidental, e esse fato merece que nos detenhamos nele
porque é uma bifurcação importante demais na idéia da composição
para ser subestimada ou recusada incondicionalmente. (BOULEZ,
1995, p. 43)

23 La negación del concepto de estructura, que en Boulez o en Stockhausen se afirma con no pocas
preocupaciones y atenuaciones (se habla de microestructuras que surgen del material sonoro, de
una organización serial integral, etc.), en Cage se torna radical, con todo lo que tal negación
comporta: la carencia de expressión, la fata de voluntad creadora, la ausencia de toda subjetividad
y la inmediatez, que sitúa el arte en el plano de la vida. En el lugar de cualquier tipo de
organización, incluso en el lugar de la que hay en el seno del material sonoro propiamente dicho,
Cage coloca, en calidad de supremo árbitro de la composición musical, lo casual. El azar no es ya
una apertura interpretativa, un ensanchamiento del campo de posibilidades, sino la estructura
misma o, mejor aún, la no-estructura de lo real. 
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A utilização do acaso, por Cage, parte de investigações sobre o silêncio,

assim como do estudo da filosofia zen. O compositor entende o silêncio como

fundamental, de forma que sons e ruídos se integram, sem qualquer hierarquia.

Como afirma Terra (2000, p. 69), em Cage, “o silêncio mostra-se vinculado à noção

de estrutura”, ampliando o material da música. Em 4' 33” o silêncio passa a ser

totalmente dependente do acaso, como uma nova unidade estrutural, por intermédio

de uma concepção do ritmo como elemento de duração. Nessa peça, concebida

para piano e dividida em três movimentos, o pianista à frente do instrumento faz

menção em tocá-la, mas não toca uma só nota, limita-se a abrir e fechar a tampa do

teclado no início de cada um dos três movimentos.

Um pianista em recital vai atacar a peça, mas fica com as mãos em
suspenso sobre o teclado durante quatro minutos e 33 segundos; o
público começa a se manifestar ruidosamente […]. A música,
suspensa pelo intérprete, vira silêncio. O silêncio da platéia vira
ruído. O ruído é o som: a música de um mundo em que a categoria
de representação deixa de ser operante […]. (WISNIK, 2002, p. 51-
52)

Na realidade, para Cage, o silêncio não existe, já que, mesmo dentro de uma

câmara à prova de eco, ouvimos pelo menos o som de nossa circulação sanguínea.

Portanto, esse “silêncio” de 4' 33” torna-se apenas uma moldura, fazendo com que

qualquer som ouvido durante esse tempo –  respiração, ranger de cadeiras, etc. –

seja a própria música.

As operações de acaso propostas por Cage não são, como se pode
pensar, um ato de negação, “antiartístico”. […]. O que ele pretende é
uma disciplina do ego, para que o artista, ao invés de impor
autoritariamente o seu próprio “eu”, aceite a contribuição do que está
fora dele e até daquilo de que ele não gosta, e, assim, libertado das
preferências pessoais, possa se abrir a novas experiências.
(CAMPOS, 2007, p. 135)

Para Terra (2000, p. 22), “a introdução de elementos indeterminados na

música vem atender à necessidade de uma estruturação sonora mais flexível. Os
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sons passam a ser organizados sem que se recorra a modos de formar pré-

determinados”  configurando-se em um campo de possibilidades, não mais

apresentando-se ao público como um objeto definido e acabado, além de dividir com

esse público e o(s) intérprete(s) a responsabilidade da obra, rompendo com o

modelo romântico do “gênio”, que desde Beethoven imperou na formação do gosto

musical alicerçado nas necessidades intrínsecas à própria obra. 

As poéticas contemporâneas, ao propor estruturas artísticas que
exigem do fruidor um empenho autônomo especial, freqüentemente
uma reconstrução, sempre variável, do material proposto, refletem
uma tendência geral de nossa cultura em direção àqueles processos
em que, ao invés de uma seqüência unívoca e necessária de
eventos, se estabelece como que um campo de probabilidades, uma
“ambigüidade”  de situação, capaz de estimular escolhas operativas
ou interpretativas sempre diferentes. (ECO, 1988, p. 93)

Depois de Cage, praticamente todos os limites que o modernismo buscava

romper pelo estilo individual foram alcançados. Como escreve Jameson (1997 apud

Salles, 2005, p. 94), “a crescente inviabilidade de um estilo pessoal engendra a

prática quase universal em nossos dias do que pode ser chamado de pastiche”.

Esse termo, ainda segundo Jameson (1997 apud SALLES, 2005, p. 94-95), não se

aplica a compositores como Bach, Mozart, ou mesmo Mahler, já que na obra destes

os materiais não ortodoxos presentes aparecem enquanto citações, diferente do

pós-modernismo, que incorpora qualquer material à sua própria substância.

Para Salles (2005, p. 93-94), “essa negação da relação sujeito-objeto da arte

tradicional retoma a questão da “morte da arte” anunciada por Hegel; toca sobretudo

no caráter alternativo à razão ocidental fundamentada no sujeito criativo, o portador

da mensagem, e prenuncia a pós-modernidade musical.”
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2.2 MULTIPLICIDADE: O MUNDO PÓS-MODERNO

Ao final  da  década  de  1960  viu-se  uma  inédita  diversificação  dos  estilos

musicais. Por mais diversificada que fosse a música do século anterior, todos os

compositores  respeitavam  os  mesmos  princípios,  principalmente  o  da  harmonia

diatônica,  mas  nesse  momento  já  não  haviam verdades  comuns.  “O  relativismo

histórico,  o  pluralismo  e  a  multicausalidade  dos  processos  culturais  nos  tecidos

urbanos complexos converteram-se no foco de todas as atenções” (SANTAELLA,

2003, p. 69).

Cage, por exemplo, já vinha sugerindo, com suas experiências, que qualquer

um poderia ser músico e compositor, e agora a ideia assumia um significado social

mais geral (GRIFFITHS, 1998, p. 180). As práticas chinesas de composição, que

envolviam a criação coletiva e a submissão das obras à crítica do público, para que

melhor  se  adaptassem à necessidade  geral,  atraíram alguns músicos ocidentais

“sensíveis à necessidade de uma música que fizesse avançar o socialismo, fosse

demonstrando sua simpatia pessoal, incentivando a militância política ou atraindo

um público de massa” (GRIFFITHS, 1998, p. 176), em busca de uma sociedade

igualitária  e  pluralista.  Nessa esteira,  surgiram conjuntos como o italiano  Musica

Elettronica  Viva,  que  concebeu  Sound  Pool (1968)  para  a  livre  participação  de

“músicos”  e  do “público”;  e  a  Scratch Orchestra que apresentava improvisações,

obras coletivas e composições de seus integrantes. (GRIFFITHS, 1998, p. 179-180)

Na visão de Campos (2007, p. 129), há várias razões para essa abertura:

As  atividades  dos  compositores  modernos.  As  mudanças  da
tecnologia musical:  gravadores, sintetizadores, sistemas de sons e
computadores impedem que nos fixemos na música do passado […].
A interpenetração de culturas antes separadas: pode-se ouvir música
da África, da Índia ou do Japão, juntamente com a música européia,
música dos índios americanos e música nova eletrônica. 

De fato,  graças  às  tecnologias,  praticamente  toda  a  música  existente,  do

cantochão a John Cage, dos Beatles ao gagaku japonês, tornou-se acessível em
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qualquer  parte  do  mundo.  “O acesso  a  outras  culturas  e  seus  artefatos  é

praticamente  ilimitado;  a  justaposição  de  vários  períodos,  lugares,  e  artefatos

tornada possível pela tecnologia é surpreendente” (TAYLOR, 2002, p. 99, tradução

livre)24.  A  quebra  da  hierarquia  tradicional  entre  compositores,  executantes  e

espectadores  também  faz  parte  desse  contexto  de  abertura  de  perspectivas.

Campos indica três razões para tal quebra:

1ª: as atividades dos compositores de música “indeterminada”, em
que os executantes não fazem apenas o que lhes foi mandado fazer,
mas têm ensejo de optar e decidir, cooperando com o compositor. 2ª:
a tecnologia – assim como hoje qualquer um se sente capaz de tirar
uma fotografia, no futuro próximo, usando recursos de gravação e/ou
sistemas  eletrônicos,  o  espectador  se  sentirá  encorajado  às
atividades  de  compositor  e  executante.  3ª:  já  não  há  diferença
essencial entre música séria e música popular, ou, pelo menos, uma
ponte existe entre elas – o uso comum dos mesmos sistemas de
som, dos mesmos microfones, amplificadores e alto-falantes. (2007,
p. 129-130)

Para  Jimenez  (1999,  p.  375),  essa  “é  a  época  do  individualismo  e  da

afirmação de uma liberdade que deixa a cada pessoa a liberdade de julgar e de

avaliar  a  seu  bel  prazer.”  Nesse  momento  rejeitam-se  os  critérios  e  as  normas

estabelecidas  pela  modernidade,  questionando  as  “metanarrativas”  (LYOTARD,

1998), conciliando formas e estilos do passado às novas conquistas. “Artistas agora

passam a considerar a vanguarda (na qual a técnica composicional é o conteúdo)

como  mais  um  dos  conceitos  musicais  possíveis,  ao  lado  por  exemplo  do

romantismo ou  da  música  antiga”  (BUCKINX,  1998,  p.  59).  Ou  seja,  começa  a

desenvolver-se  uma  compreensão  múltipla  da  música,  sendo  o  ecletismo  uma

questão  chave.  “Não  se  consideram  mais  excludentes  elementos  estilísticos  ou

técnicas outrora tidas como 'puras'” (SALLES, 2005, p. 133). A técnica perde seu

valor enquanto fator regulador, e torna-se um meio de apoio, assim como também se

quebra “a ideia de disparidade entre o contexto que empresta e o que é emprestado”

(RAMAUT-CHEVASSUS, 1998 apud SALLES, 2005, p. 131).

24 access to other cultures and their artifacts is practically limitless; the juxtapositions of various times,
places, and artifacts made possible by technology boggles the mind.
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Os  hibridismos  e  mestiçagens  culturais,  as  diversidades  de  experiências

espaço-temporais,  as  incertezas  políticas,  os  nomadismos  físicos  e  simbólicos

descentrando as identidades passam a ser constituintes da nossa cultura, de forma

que,  para  Santaella  (2003,  p.  70),  os  debates  pós-modernos  pouca  estranheza

causaram, pois “pós-modernos já éramos”.

Se de fato existe esse pós-modernismo, como um período de tempo
em  que  o  alcance  tecnológico  faz  que  nosso  inconsciente  seja
tomado por vivências reais e virtuais, por realidades paralelas entre
aldeias  e  megalópoles,  em  discussões  sobre  mercados  globais,
efeito estufa, turismo sexual, guerras (“preventivas” ou tradicionais),
imperialismo,  terrorismo,  clonagem,  pirataria  e  epidemias,  fica
evidente  o  quão  superficial  é  a  abordagem que  imagina  possível
entrar ou sair do pós-modernismo, como se a música, ou qualquer
outro  aspecto  da  cultura,  pudesse  pairar  fora  dessa  discussão.
Jameson (1997) alertou-nos para o fato de que é impossível estar
“fora”  do  pós-modernismo,  se  o  conceito  é  observado  como uma
narrativa dos tempos contemporâneos. (SALLES, 2005, p. 15)

A teoria  pós-moderna não se coloca como uma definição de estilo,  assim

como  não  é  nem  um  movimento  nem  uma  corrente  artística.  “É  muito  mais  a

expressão  momentânea  de  uma  crise  da  modernidade  que  se  abate  sobre  a

sociedade ocidental” (JIMENEZ, 1999, p. 378), é “uma periodização em que vários

estilos convivem, juntamente com suas diversas ideologias” (SALLES, 2005, p. 15).

Taylor  (2002,  p.98),  apoiado  em  Jameson  (1991),  também  vê  como  essencial

entender o pós-modernismo não como um estilo, mas como uma concepção que

permite  a  coexistência  deles.  Portanto,  não  há  uma  listagem  de  técnicas

composicionais pós-modernas, ou uma lista de compositores pós-modernos, “o pós-

modernismo  abre,  isso  sim,  a  possibilidade  de  convivência  entre  estilos

considerados excludentes entre si e a desconsideração de uma postura hierárquica

entre  estilos”  (SALLES,  2005,  p.  59).  Nas  palavras  de  Chaves  (2006,  p.  87),  a

música pós-moderna é o “despudor de juntar disparates”.

Kramer  faz  uma  síntese  das  características  da  música  pós-moderna  que

evidencia a complexidade e a amplitude desse contexto:
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(1)  não  é  simplesmente  um  repudio  do  modernismo  ou  sua
continuação, tem aspectos tanto de quebra como de continuação; (2)
é,  em  algum  nível  e  de  alguma  forma,  irônico;  (3)  não  respeita
barreiras  entre  sonoridades  e  procedimentos  do  passado  e  do
presente;  (4)  desafia  barreiras  entre  estilos  “altos”  e  “baixos”;  (5)
mostra  desdém  ao  comumente  inquestionado  valor  da  unidade
estrutural; (6) põe em xeque tanto valores elitistas quanto populistas;
(7)  evita  formas  totalizantes  (por  exemplo,  não  quer  que  peças
inteiras sejam tonais ou seriais ou em um molde predeterminado); (8)
considera a música não como autônoma, mas ligada  aos contextos
cultural, social e político; (9) inclui citações ou referências à música
de  muitas  tradições  e  culturas;  (10)  considera  a  tecnologia  não
apenas  como  um  modo  de  preservar  e  transmitir  música,  mas
também como profundamente implicada na produção e na essência
da música; (11) abraça contradições; (12) não confia em oposições
binárias; (13) inclui fragmentações e descontinuidades; (14) engloba
o  pluralismo  e  o  ecletismo;  (15)  apresenta  múltiplos  sentidos  e
múltiplas temporalidades; (16) coloca sentido, e até mesmo estrutura,
no ouvinte, mais que em partituras, performances, ou compositores.
(2002, p. 16-17, tradução livre)25

O representante clássico do pós-moderno em música é a Sinfonia (1968) de

Luciano  Berio.  É  uma  gigantesca  colagem,  como  se  vários  elementos  distintos

fossem jogados sobre uma tela, no caso, a tela é Gustav Mahler, e é sobre ela que

dezenas de fragmentos musicais, do barroco à vanguarda, são jogados.

Vejamos: o nome “sinfonia”, àquela altura em desuso. Orquestra de
dimensões  mahlerianas  e  oito  vozes.  Os  Swingle  Singers.  Uma
dedicatória a Leonard Bernstein. Cinco movimentos. O primeiro:  O
cru e o cozido de Lévi-Strauss colocado em música. O segundo: um
lamento pelo assassinato de (e as vozes vão balbuciando cada letra
do nome de) Martin Luther King. O terceiro: O inominável de Samuel
Beckett,  indicações  musicais  gritadas  pelas  vozes,  palavras  de

25 (1) is not simply a repudiation of modernism or its continuation, but has aspects of both a break
and an extension; (2) is, on some level and in some way, ironic; (3) does not respect boundaries
between sonorities and procedures of the past and of the present; (4) challenges barriers between
“high” and “low” styles; (5) shows disdain for the often unquestioned value of structural unity; (6)
questions the mutual exclusivity of elitist and populist values; (7) avoids totalizing forms (e.g., does
not want entire pieces to be tonal or serial or cast in a prescribed formal mold); (8) considers music
not as autonomous but as relevant to cultural, social, and political contexts; (9) includes quotations
of or references to music of many traditions and cultures; (10) considers technology not only as a
way to preserve and transmit music but also as deeply implicated in the production and essence of
music; (11) embraces contradictions; (12) distrusts binary oppositions; (13) includes fragmentations
and discontinuities; (14) encompasses pluralism and eclecticism; (15) presents multiple meanings
and multiple  temporalities;  (16)  locates meaning  and even  structure in  listeners,  more than in
scores, performances, or composers. 
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ordem  dos  estudantes  parisienses  em  revolta,  dezenas  de
fragmentos musicais de Bach a Stockhausen, tudo grafitado sobre a
superfície  de um  scherzo de Mahler.  O quarto:  portas se fecham,
vozes sussurram. O quinto movimento: a sinfonia é repetida como se
uma  patrola  poderosíssima  tivesse  compactado  os  movimentos
numa distorção pavorosa (CHAVES, 2006, p. 87)

Outras obras que podem caracterizar-se também como representantes desse

pós-moderno em música são os  Hymnen de Stockhausen,  Four Organs de Steve

Reich,  assim  como  o  Álbum branco dos  Beatles  e  Electric  Ladyland de  Jimmy

Hendrix.

Cada  vez  mais  as  diferentes  perspectivas  fazem parte  de  cada  um,  uma

multiplicidade de outros passa a fazer parte da constituição do “eu”. Central à visão

modernista  era  um  profundo  comprometimento  em  direção  a  um  objetivo

determinado, mas, assim que começamos a ser expostos a esse mundo múltiplo,

começamos a ser capazes de adotar suas diversas linguagens. O resultado é uma

sensação constante de dúvida às certezas que qualquer um possua, refletindo um

mundo fragmentado de onde emergem eventos isolados, os mais variados.

2.3 PRINCIPAIS INFLUENCIADORES 

Foi com alguns dos maiores compositores dessa geração, compositores de

central importância, presentes em qualquer compêndio sobre a história da música

ocidental, de concerto, no século XX, como por exemplo, Olivier Messiaen, Luciano

Berio, Karlheinz Stockhausen e John Cage, que Jocy construiu estreitos laços, tanto

profissionais como pessoais.

Em seu livro, Diálogo com cartas, que ainda não foi publicado, Jocy ressalta

seu  relacionamento  com  10  expoentes  da  música  que  foram  vitais  em  seu

desenvolvimento artístico;  foram eles:  Igor  Stravinsky e Robert  Craft,  Eleazar  de



74

Carvalho, Luciano Berio,  Iannis Xenakis,  Lukás Foss, Olivier Messiaen, Karlheinz

Stockhausen, Cláudio Santoro, e John Cage. Em entrevista ao  programa Ensaio,

Jocy diz:  “Na verdade, são esses aqueles que me trouxeram toda uma influência,

uma vivência na música, e que contribuíram muito para o que eu faço, aquilo que eu

sou hoje.” (OLIVEIRA, 2008)

Segundo ela, a convivência com eles foi sua maior escola, o que pode tornar

difusa a influência da maioria destes em sua obra, tomando como ponto de vista

uma  forma  de  construção  estrita.  Nesse  caso,  vejo  traços  comuns,  referências

técnico-estéticas mais diretas, na obra de Jocy e na de quatro destes: Luciano Berio,

Olivier Messiaen, John Cage e Karlheinz Stockhausen. 

As marcas comuns entre a obra de Jocy e destes quatro compositores serão

tratadas no próximo capítulo. Neste, nos deteremos em explicitar quem são eles e

suas técnicas.

2.3.1 Luciano Berio

Luciano Berio, o “inventor da música pós-moderna” (CHAVES, 2006, p. 87),

nasceu em Oneglia, Itália, no ano de 1925, vindo a falecer em 2003. Foi um dos

principais compositores da vanguarda, sendo considerado por Griffiths (1995, p. 22),

“o mais imaginativamente fluente de sua geração”.

Estávamos  interessados  nas  mesmas  coisas  e  recusávamos,  em
grandes linhas, as mesmas coisas. Durante os primeiros anos dos
“agitados anos cinqüenta” havia a necessidade geral de mudar, de
esclarecer, de aprofundar e de desenvolver a experiência serial; para
alguns havia a necessidade de recusar a história, para outros, mais
responsáveis, havia a necessidade de reler a história e não aceitar
mais nada de olhos fechados. (BERIO apud DALMONTE, s/d, p. 51)

Berio estudou no Conservatório de Milão, e foi pela primeira vez ao curso de
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férias  de  Darmstadt  em  1953,  onde  conheceu,  ao  mesmo  tempo,  Boulez,

Stockhausen e Pousser. Mas já no ano seguinte compôs  Nones,  “exorcizando” a

influência de Darmstadt – na verdade, Berio via o serialismo como uma escapatória

da responsabilidade, um tipo de certeza, de lugar seguro, sem perigos, em que o

compositor sentia-se protegido, sem nenhum risco –, deixando de lado a ideia de

uma  estruturação  musical  fechada,  e  voltando  seu  pensamento  à  ideia  de

“processo”.

Minha primeira reação a Darmstadt e à influência benéfica de Bruno
[Maderna], meu primeiro exorcismo, enfim, foi Nones para orquestra,
que  não  tem  nada  de  darmstadtiano  nem  de  maderniano,  mas
desenvolve o que era para mim o ponto central da pesquisa e da
paixão  musical  daqueles  anos:  a  possibilidade  de  pensar
musicalmente  em  termos  de  processo  e  não  de  forma  ou  de
procedimento. (BERIO apud DALMONTE, s/d, p. 53)

Em 1955, juntamente com Bruno Maderna, fundou o Estúdio de Fonologia

Musical de Milão, junto à Rádio e Televisão Italiana (RAI). A partir daí, a obra de

Berio teve uma grande expansão – foram esses também os anos em que estava

descobrindo a literatura inglesa e americana, sem ter que passar pelas traduções

em italiano –, juntando as novas possibilidades eletrônicas às pesquisas sobre a

voz. Exemplo disso é Thema, Omaggio a Joyce (1958), obra eletroacústica criada a

partir  de uma gravação de sua esposa, Cathy Berberian, lendo  Ulysses,  na qual

decompunha o texto, processando-o através de meio eletrônicos, processo usado

também em Visage (1961), que para Sergl (2006, p. 10), “representa a realização

mais  radical  do  emprego  extremamente  significativo  da  voz  no  contexto

eletroacústico”. Em Visage, há manifestações vocais de todo tipo, da risada ao choro

e ao canto,  de sons inarticulados a sílabas, assim como padrões de inflexão de

diferentes  línguas.  As  palavras  são  recortadas  e  processadas,  destituindo-as

completamente de seu conteúdo semântico, a fim de criar o discurso musical.

Visage pode ser considerada, sob o ponto de vista de relação entre
linguagem  e  música,  como  uma  “perspectiva  experimental  que
conduz a uma visão, precisamente, solidária e totalizante de diversos
modos,  fontes  e  caracteres  sonoros,  uma  utopia  de  linguagem
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elaborada  a  partir  de  impossibilidades  lingüísticas  que  exprime
emoções e representa as relações novas e provisórias entre o som e
a significação...  não é  uma língua  a  falar,  mas uma linguagem a
fazer...”. Com Visage, essa “musicalidade concreta” e imediata, (tão
cara  à  concepção  da  Escola  de  Schaeffer  e  manifesta  nessa
proximidade puramente fonológica da linguagem), e essa elaboração
estritamente musical e coerente, (tão cara aos princípios da Escola
Sinosoidal  de  Colônia,  presente  na  elaboração  sintática  de  um
discurso significativo, mas no qual a elaboração lexical/verbal está
voluntariamente excluída), se unificam em um contexto, que celebra
definitivamente a supressão da oposição binária dos anos 1950 entre
Paris  e  Colônia,  e  se  vinculam  às  idéias  do  fazer  eletrônico:  o
contínuo musical. (SERGL, 2006, p. 10)

Casado  desde  1950  com  a  mezzo-soprano  Cathy  Berberian,  utilizou-a

praticamente como objeto de suas pesquisas vocais, considerando-a quase como

um “segundo  estúdio  de  fonologia”.  Perguntado  sobre  a  influência  de  Berberian

sobre seu interesse em torno da voz, Berio respondeu: “É difícil dizer, mas o certo é

que, se eu a conheci, foi justamente porque me sentia atraído pela expressão vocal.”

(MASSIN, 1997, p. 1160)

Na  esteira  das  pesquisas  vocais,  destacam-se,  também,  obras  não

eletrônicas, como Circles (1960), para voz, harpa e dois instrumentos de percussão,

e Epifanie (1960-63), para voz e orquestra. 

Epifanie é um ciclo de peças orquestrais em que um ciclo de peças vocais é

interpolado.  Esses dois ciclos podem ser  combinados de diversas formas,  assim

como  apresentados  separadamente.  Já  Circles tem  um  caráter  formal  circular,

desenvolvendo critérios de repetição envolvendo todos os aspectos da composição,

até  mesmo  a  própria  movimentação  da  intérprete  no  palco.  “Em  Circles tudo  é

repetido  e  tende  a  voltar  sobre  si  mesmo  (o  poema  de  Cummings  também,

naturalmente),  enquanto alguns caracteres periódicos tendem a repercutir-se e a

propagar-se pelo trabalho inteiro” (BERIO apud DALMONTE, s/d,  p.  113).  Nessa

obra há uma fusão do canto com os sons instrumentais, fazendo com que fonemas

soem como timbres instrumentais, assim como os instrumentos se aproximam dos

sons  fonêmicos  produzidos  pela  voz,  “produzindo  equivalentes  musicais  para  a

música das palavras e a desintegração sintática da poesia de E. E. Cummings.”
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(GRIFFITHS, 1998, p. 172). Tendo em vista que a movimentação da intérprete no

palco faz parte da obra, podemos considerar que ela é também uma obra teatral.

Para Berio (apud OLIVEIRA, 2012), “a peça precisa ser ouvida como teatro e vista

como música”. Esta preocupação com a cena – que, na verdade, perpassa quase

toda a música de Berio, seja ela feita para o teatro ou para a sala de concerto – vem

abrir espaço à sua primeira obra declaradamente dramática, Passaggio (1963).

Passaggio,  para  soprano,  dois  coros  e  orquestra,  tem  como  tema  a

degradação do indivíduo, no caso, a mulher, oprimido pela sociedade, sendo que os

dois coros representam a divisão social da sociedade, ficando um dos coros junto

com a orquestra e o outro, subdividido em cinco grupos, espalhado entre a plateia. 

Passaggio é  uma  enorme  tela,  pintada  com  os  males  de  nossa
civilização, gerando em nós uma sensação de confusão e perda de
rumo.  A música  é,  desse  modo,  deliberadamente  complexa,  em
especial,  nas partes do coral,  tornando-se,  às vezes,  uma imensa
babel de línguas e uma massa compacta de som. Em uma seção,
por exemplo,  os coros são divididos em mais de quarenta partes,
cada voz cantando uma melodia ou um tema de uma obra diferente
(incluindo “God Bless América”,  “O Sole Mio”,  “Go Down Moses”).
(SERGL, 2006, p. 11)

Após isso, seguiu-se o oratório cênico, Traces (1964), em que trata a questão

racial, e  Laborintus II (1965), obra também dramática em que critica o capitalismo,

sendo  esta,  segundo  Griffiths  (1998,  p.  173),  exemplo  de  uma  nova  forma  de

composição  dramático-musical  que  surgiu  na  década  de  1960,  frequentemente

nomeada de “teatro de música”, na qual “música, texto e expressão cênica integram-

se de uma forma prenunciada nas pequenas obras dramáticas de Stravinsky e no

Pierrot Lunaire”.

Ainda na década de 1960,  principalmente em sua segunda metade,  Berio

também reintegrou elementos da tradição à sua linguagem, “propondo uma música

lírica, calorosa, estruturada e eficaz” (MASSIN, 1997, p. 1160). Na verdade, essa

questão já  encontra-se  em  Laborintus II,  seguindo à  sua célebre  Sinfonia,  onde

“desfila  toda  a  música  ocidental”  (MASSIN,  1997,  p.  1160),  marcando  um novo

tempo para a história da música.
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[…]  essa  tendência  a  trabalhar  com  a  história,  na  extração  e
transformação consciente de “minérios” históricos e sua absorção em
processos  e  materiais  musicais  não  historicizados,  reflete  a
necessidade – que trago dentro de mim há muito tempo – de inserir
organicamente  uma na outra  diferentes  “verdades”  musicais,  para
poder  abrir  o  desenvolvimento  musical  em  graus  diferentes  de
familiaridade,  para  ampliar  seu desenho  expressivo  e  seus  níveis
perceptivos.  […]  A tendência  a  assumir  uma totalidade  –  sempre
implícita  e  presente  mas  sempre  “filtrada”  –  não  é  apenas  um
comportamento musical como outro qualquer, mas é uma maneira de
pensar,  isto  é,  uma  maneira  de  ser  que  existe  também fora  das
referências históricas e culturais que propõe. Diria que para mim é
uma espécie  de  estrutura  arquetípica.  (BERIO apud  DALMONTE,
s/d, p. 57-58)

Na visão de Berio, seu próximo passo nessa direção foi dado, tendo em vista

a quantidade de encontros e identificações que ocorrem, em  Coro, de 1976, para

orquestra, coro, e vozes solistas, obra em que utiliza canções folclóricas de vários

lugares do mundo – as quais já lhe haviam chamado a atenção, tendo, já em 1964,

composto  Folk Songs,  para mezzo-soprano e conjunto instrumental –, justapondo

tipos  de  escrita  e  modos  populares  diversos,  sem fazer  referência  a  algum em

particular. 

Não é uma obra para coro de vozes e instrumentos, mas um “coro”
de escrituras diversas, que vão do poema lírico alemão à cantilena,
passando pelas heterofonias africanas e pela polifonia.  Há muitos
tipos de escrita adotados em Coro, sendo o elemento popular apenas
um deles . (SERGL, 2006, p. 23)

Para Berio, Coro

em certo  sentido  é  a  metáfora  de  uma grande  balada,  é  o  meu
“festival  da  unidade”  ideal.  E  é  também  minha  Jerusalém:  uma
cidade  cujas  belíssimas  pedras  brancas  serviram  ao  longo  dos
séculos para diversos objetivos, mas que são utilizadas em novos
edifícios,  com  novas  funções,  com  diferentes  religiões  e  com
diferentes administrações... (BERIO apud DALMONTE, s/d, p. 57-58)
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Um pouco antes, em 1970, Berio utilizou o Orfeo de Monteverdi, o naufrágio

do Titanic e um pavilhão hospitalar de doentes incuráveis, além de inúmeras outras

músicas, inclusive suas, em mais uma obra dramático-musical,  Opera, fazendo, de

certa forma, segundo Griffiths (1998, p. 173), além de uma revisão crítica da música

ocidental,  “uma  demonstração  política  da  inevitável  derrocada  da  sociedade

ocidental”.

Para  Berio,  o  rumor  da  história  “aflora  continuamente  na consciência  dos

indivíduos  responsáveis”  (BERIO  apud  MASSIN,  1997,  p.  1162),  portanto,  o

referencial histórico, para o compositor, ganha contorno político, ético. Berio entende

a  busca  por  uma  nova  ordem através  da  abstração  da  história  como,  além de

irresponsável,  intelectualmente  criminosa.  Vê  a  ideia  de  uma  forma  musical

desconectada de significado como uma forma de fascismo.

usar  formas  desconectadas  de  significado...  é  uma  forma  de
fascismo.  No  momento  em  que  você  não  tem  consciência  dos
significados,  das  conexões,  da rede  de  relações,  não  apenas  em
relação  à  técnica,  mas  também  em  relação  à  história,  torna-se
intelectualmente criminoso. Sou contra, totalmente... e, no passado,
lutei contra o fascismo, agora, quando posso, tento lutar contra essa
atitude. (BERIO, 2000, tradução livre)26

Outra dimensão do pensamento de Berio é a atenção que dá ao virtuosismo.

Esse pensamento se materializa em suas  Sequenze, série de peças escritas para

virtuoses específicos, as quais ampliam, através da introdução de novas notações

para uma multiplicidade de novos efeitos, e levam a limites extremos a técnica de

vários  instrumentos,  sendo  a  Sequenza IV,  para  piano,  comissionada  pelo

Departamento de Música da Washington University, escrita especialmente para Jocy

de Oliveira. 

[…] o virtuose de hoje, digno desse nome, é um músico capaz de

26 using forms detached from meaning... is a form of fascism. From the moment you´re not awared of
the meanings, of the connections, the network of the relations, not only with technics but also with
history, it's intelectually criminal. I´m against, totally, this... and, in the past I fought against fascism,
and now, when I can, I try to fight against this atittud
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mover-se dentro de uma ampla perspectiva histórica e de resolver as
tensões  entre  a  criatividade  de  ontem  e  de  hoje.  As  minhas
Sequenze são escritas,  sempre,  para  esse tipo de intérprete,  […]
cujo  virtuosismo  é,  antes  de  tudo,  um  virtuosismo  consciente.
(BERIO apud DALMONTE, s/d, p. 77)

Para Berio,  “cada  Sequenza é  um comentário  sobre  a  história  do  próprio

instrumento: ao mesmo tempo, harmoniza-se com a história do instrumento e inova

para esse instrumento” (BERIO apud MASSIN, 1997, p. 1161).

Importante no contexto deste trabalho é também a obra  Apague meu spot

light,  apresentado em 1961,  em São Paulo e no Rio de Janeiro.  A peça é uma

“drama eletrônico” – expressão criada por Jocy –, de Jocy de Oliveira com música

de Luciano Berio, na qual Berio manipula as vozes eletronicamente, ao estilo de

Omaggio a Joyce.

Para Eco (2000), Berio foi um músico continuamente excitado pelos grandes

problemas culturais de seu tempo, sempre tentando colocar sua música em conexão

com todas as ideias de seu mundo contemporâneo.

2.3.2 Olivier Messiaen

Olivier Messiaen nasceu em 1908, na cidade de Avignon, França. Estudou

composição e órgão no Conservatório de Paris entre os anos de 1919 e 1930, sob

orientação de Paul Dukas e Marcel Dupré, respectivamente. Logo após, assumiu o

cargo de organista na igreja da Trinité, em Paris, o qual ocupou até sua morte, em

1992.

Durante o tempo no Conservatório foi exposto a várias tradições musicais que

nele  exerceram  grande  influência,  principalmente  através  de  outro  professor  do

Conservatório,  Maurice  Emmanuel,  que  interessava-se  pela  música  da  Grécia
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antiga, canções folclóricas, modos exóticos e liturgias cristãs. Foi nesse período que

Messiaen descobriu  os ritmos do sul  da Índia,  sendo  L'Ascension,  para órgão e

orquestra (1933-34), a obra em que pela primeira vez os introduz.

Para Messiaen, o componente mais importante da música era o ritmo, sendo

que seu repertório não abrangia apenas ritmos hindus, utilizava também modelos de

metrificação  da  poesia  clássica  grega,  assim  como  foi  muito  influenciado  por

Stravinsky, especialmente pela técnica celular da Sagração da Primavera. Tudo isso

levou-o a estabelecer um novo vocabulário de formulação rítmica.

Devemos a Olivier Messiaen – a partir do estudo profundo que fez do
cantochão,  da rítmica  hindu  e  de Stravinsky  –  a  criação  de  uma
técnica  consciente  das  durações.  O  fato  é  sem  dúvida  de
importância,  já  que  […]  é  preciso  retornar  ao  século  XIV  para
reencontrar preocupação semelhante na música ocidental; enquanto
isto foi uma das constantes da música de outra civilizações (África
Negra, Índia, Ilhas de Bali e de Java). (BOULEZ, 1995, p. 161)

Seguindo a mesma linha, Tragtenberg (1991, p. 194) afirma:

Desenvolvendo  especialmente  o  sentido  rítmico  de  sua  música,
Messiaen combinou os ritmos irregulares da tradição neumática da
música  indiana  com  a  articulação  em  números  proporcionais  da
notação  musical  ocidental,  obtendo  resultados  métricos  que
acrescentam novas fórmulas em relação à rítmica de Stravinsky, que
foi uma influência marcante em sua formação musical. 

Vemos que  o  repertório  rítmico  de Messiaen  é  bastante  abrangente,  mas

utilizado à sua maneira, destituído de suas funções originais. Portanto, a utilização

de ritmos hindus não dá à música de Messiaen uma sonoridade especificamente

indiana.  Para  Griffiths  (1998),  isso  demonstra-se  em,  por  exemplo,  Turangalîla-

Symphonie.

[…] a orquestração percussiva, à maneira do gamelão, numa obra
como  a  Turangalîla-Symphonie (1946-48),  que  inclui  celesta,
vibrafone,  glockenspiel  e  outros  instrumentos  de metal:  o  colorido
pode  ser  balinês,  mas  vem  associado  a  materiais  rítmicos  e
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harmônicos de outras origens,  resultando num efeito global  que é
puro Messiaen. (p. 120-121)

Ainda para Griffiths  (1998,  p.  121),  a  habilidade de Messiaen “para  fundir

idéias  musicais  de  diferentes  procedências  em  uma  música  imediatamente

reconhecível  escora-se  sobretudo  na  harmonia  modal  que  adotou,  seguindo

basicamente  exemplos  ocidentais:  Debussy,  Liszt,  os  nacionalistas  russos  e  o

cantochão”.

Suas formulações musicais devem-se muito à sua profunda fé católica. Para

Messiaen  (1956,  p.  13,  tradução  livre),  “a  música  deve  ser  capaz  de  expressar

sentimentos  nobres  (e  especialmente  os  mais  nobres  de  todos,  os  sentimentos

religiosos exaltados pela teologia e as verdades de nossa fé católica)”27, o que levou-

o  a  buscar  paralelos  em  várias  culturas  musicais,  tendo  sua  música  uma

característica mais estática do que dinâmica, avessa à lógica musical predominante

do desenvolvimento.

[…]  Messiaen  sentiu  a  necessidade  de  manifestar  sua  crença  na
música  como  arte  séria,  dotada  para  exprimir  o  maravilhoso  e  o
profundo, e encontrou no modalismo um universo musical inocente.
Ele  permitia  progredir  sem ironia,  tomando por  referência culturas
nas quais a música estivera intimamente ligada à religião – a Europa
medieval, a Grécia clássica e o Oriente (GRIFFITS, 1998, p. 121)

Para isso, trabalhou com o que chamou de Modos de transposição limitada,

que são seleções simétricas das doze notas da escala cromática, assim como na

escala de tons inteiros. Griffiths (1995, p. 137) explica que esses modos “neutralizam

as  forças  harmônicas  de  longo  alcance  atraindo  os  acordes  diatônicos  para

configurações baseadas em divisões simétricas da oitava, notadamente o acorde de

sétima  diminuta  e  a  tríade  aumentada”.  Trabalhou  também  com  ritmos  não

retrogradáveis: ritmos  simétricos  que  quando  lidos  de  trás  para  frente

(retrogradados)  tornam-se  idênticos  à  sua  ideia  inicial,  de  frente  para  trás.  São

27 music should be able to express some noble sentiments (and especially the most noble of all, the
religious sentiments exalted by the theology and the truths of our Catholic faith) 
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palíndromos  rítmicos.  Ambas  as  ideias  têm  a  mesma  origem  e  acabam  por

complementar-se  na  construção  musical,  uma  demonstrando-se  horizontalmente

(ritmos) e a outra verticalmente (modos), evidenciando o que Messian denominava

de “charme das impossibilidades”. 

Esse charme, ao mesmo tempo voluptuoso e contemplativo, reside
particularmente  em  certas  impossibilidades  matemáticas  dos
domínios modal  e rítmico.  Modos que não podem ser transpostos
além de um certo número de transposições, já que sempre acabam
caindo nas mesmas notas; ritmos que não podem ser retrogradados,
porque neste caso se achará a mesma ordem de valores outra vez –
essas  são  duas  notáveis  impossibilidades.  […].  Nota-se
imediatamente a analogia dessas duas impossibilidades e como elas
se  complementam,  os  ritmos  fazendo  no  sentido  horizontal
(retrogradação)  o  que  os  modos  fazem  no  sentido  vertical
(transposição).28 (MESSIAEN, 1956, p. 13, tradução livre)

Como essas figuras não retrogradáveis, a música desprende-se de sua lógica

temporal  linear,  de  desenvolvimento.  Stolp  (2006)  coloca que há simbolicamente

nessa  ideia  uma  tentativa  de  transcendência  à  perspectiva  humana  de

unidirecionalidade do tempo, há uma intenção de aproximar-se ao tempo divino, já

que, dentro da perspectiva cristã, Deus está fora da concepção humana de tempo.

O tempo regular move-se em direção ao futuro – nunca retrocede. O
tempo  psicológico,  ou  tempo  do  pensamento,  vai  em  todas  as
direções: para frente, para trás, cortado em pedaços, à vontade... Na
vida  da  Ressurreição,  viveremos  em  um  tempo  maleável  e
cambiável.  O  poder  do  músico,  que  retrograda  e  permuta  suas
durações, nos prepara, de uma pequena maneira, para essa vida.
(MESSIAEN apud STOLP, 2006, p. 16, tradução livre)29

28 This charm, at  once voluptuous and contemplative,  resides particularly in certain mathematical
impossibilities of the modal and rhythmic domains. Modes wich cannot be transposed beyond a
certain number of transpositions, because one always falls again into the same notes; rhythms
wich cannot be used in retrograde, because in such a case one finds the same order of values
again – these are two striking impossibilities. […]. Immediately one notices the analogy of these
two impossibilities and how they complement one another, the rhythms realizing in the horizontal
direction (retrogradation) what the modes realize in the vertical direction (transposition).

29 regular time moves towards the future – it never goes backwards. Psychological time, or time of
thought,  goes  in  all  directions:  forward,  backwatds,  cut  in  pieces,  at  will...In  the  life  of  the
Resurrection we will live in a duration malleable and transformable. The power of the musician,
who retrogrades and permutes his durations, prepares us, in a small way, for that state” 
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Para  Messiaen, a  natureza  é  uma  revelação  divina,  devendo  o  músico,

portanto, ser sensível às várias escalas de tempo, superpostas umas às outras, que

nos cercam: o tempo praticamente infinito  das estrelas, o tempo muito longo das

montanhas, o tempo mediano do ser humano, o tempo breve dos insetos, o tempo

muito breve dos átomos, assim como o tempo psicológico, completamente livre de

qualquer amarra. Através do ritmo é possível fazer experimentações com o tempo

abrindo  novas relações temporais. O  tempo  pode ser  cortado,  depois  pode  ser

juntado novamente na ordem inversa. É como se pudéssemos andar em diferentes

pontos do tempo, articulando passado, presente e futuro.

Outra técnica utilizada por Messiaen, tendo em vista ritmos amétricos, foi a

adição de um valor curto a qualquer ritmo, fosse através de uma nota, uma pausa ou

um ponto. Quando esses “valores adicionados” fossem empregados com frequência,

toda a regularidade métrica era minada. Vale mencionar que as barras de compasso

em Messiaen não marcam unidades fixas de tempo, mas sim, células rítmicas de

duração  variável,  servindo  apenas  como  pontos  de  referência  coordenando  as

relações harmônicas entre as vozes.

Griffiths (1998, p. 123) vê em  La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-

Christ (1963-69)   “a  suma  teológica  e  musical  de  Messiaen”,  sendo  que  estão

reunidos aí os temas que a Messaien sempre foram caros: “o mistério da Trindade, a

divindade do Cristo,  a filiação do homem a Deus, a grandeza da natureza como

revelação da majestade divina”. Griffiths (IDEM, p. 123) também explica que, “em

termos musicais, a obra desenrola todo o repertório de ideias e técnicas do autor,

dos ritmos hindus à percussão do gamelão, da métrica grega à harmonia modal, da

melodia de cantochão ao canto dos pássaros”.

Este último, o canto dos pássaros, foi uma das principais fontes da música de

Messiaen, principalmente a partir da década de 50. O autor, sobre esse canto, diz:

Para  mim,  toda  a  música  está  aí.  A  música  livre,  anônima,
improvisada  por  gosto,  para  saudar  o  sol  que  se  levanta,  para
seduzir a bem-amada, […] para atravessar o tempo e o espaço e
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fazer generosos e providenciais contrapontos com seus vizinhos de
habitat. […] O canto dos pássaros está acima dos sonhos do poeta e,
sobretudo,  muito  acima  do  músico  que  tenta  transcrevê-lo.
(MESSIAEN apud MASSIN, 1997, p. 1130)

Schafer  (2001,  p.  155)  afirma que  as  canções  dos  pássaros  sempre  irão

sugerir delicadeza de sentimentos, sempre aparecendo em música em deliberada

contradição à brutalidade da vida exterior. “É desse modo que ela entra em oposição

às forças malignas do  Anel de Wagner e é sustentada por  Olivier  Messiaen em

nosso tempo, pela mesma razão.” 

O  canto  dos  pássaros  já  aparece  na  obra  de  Messiaen  desde  antes  da

década de 1950, como em, por exemplo,  Quatour pour la fin du temps,  obra de

1940-41, tempo em que foi prisioneiro de guerra, tendo-a apresentado pela primeira

vez com seus companheiros de cativeiro. Mas foi  Le merle noir (1952) a primeira

obra inteiramente baseada no canto dos passáros. Seguem-se Réveil des oiseaux

(1953), Oiseaux exotiques (1955-56) e Catalogue d’oiseaux (1956-58). 

Catalogue d'oiseaux para piano, por exemplo, é uma coleção de peças, sendo

que cada uma delas apresenta uma representação sonora de determinado pássaro

em seu habitat, em, frequentemente, uma hora específica do dia.

As representações dos cantos dos pássaros são tão exatas quanto
possível,  e  as  cores  do céu,  das  plumagens e  do ambiente  vêm
traduzidas  em  harmonias  que,  para  ele  pelo  menos,  evocam  a
apropriada impressão visual. O que ele chama de 'segundo modo de
transposição limitada', por exemplo, 'gira em torno de certos violetas,
certos azuis e do roxo violáceo – enquanto o modo n. 3 corresponde
a uma laranja com matizes vermelhos e negros, um toque dourado e
um  branco  leitoso  de  reflexos  furta-cor,  como  nas  opalas'.
(GRIFFITHS, 1998, p. 126)

Na transição da década de 1950 para a de 1960 surge Chronochromie (1959-

60), na qual o canto dos pássaros começa a ser misturada a construções abstratas e

paisagens de montanhas, assim como misturam-se ao cantochão e ricas harmonias

em Couleurs de la Cité Céleste (1963).
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A  década  de  1960  surge  para  Messiaen,  assim  como  para  muitos

compositores, como espaço para a heterogeneidade. No caso de Messiaen, esse é

um  momento  em  que  tenta  unir  os  vários  componentes  de  sua  linguagem,

desenvolvida ao longo de quatro décadas. É importante frisar que a intenção não era

a síntese, mas sim, a abertura de espaço para a complexidade.

Messiaen exerceu importante papel  como professor,  tendo,  logo após sua

saída da prisão, retornado ao Conservatório para ensinar, em 1942. Sua atividade

docente,  assim como seu trabalho como compositor,  tiveram profunda influência

sobre a geração pós Segunda Guerra,  estando entre seus alunos,  por  exemplo,

Pierre Boulez e Karheinz Stockhausen. Várias obras importantes foram compostas

durante esta década, como  Visions de l’Amen (1943),  Trois petites liturgies (1943-

44),  Vint Regards sur l’Énfant-Jésus (1944) para piano, Harawi (1945), Turangalila-

Symphonie (1946-48), assim como o famoso  Mode de Valeurs et d'Intensités, sendo

este o terceiro  estudo dos  Quatre Études de Rythme  para piano (1949-50),  que

causou profunda influência nas novas ideias composicionais dos anos seguintes.

Devemos a ele sobretudo – entre outras aquisições – a idéia primeira
de ter desligado a escrita rítmica da escrita polifônica […]. É assim
que  ele  realiza  seus  primeiros  cânones  rítmicos,  seja  por
aumentação  seja  por  diminuição  ou  ainda  por  adição  de  ponto,
origem  de  toda  uma  técnica  polirrítmica.  Devemos  a  ele  as
ampliações simétricas ou assimétricas de células rítmicas, e ainda o
fato  de  ter  estabelecido  a  diferença  entre  ritmos  retrogradáveis  e
ritmos não-retrogradáveis. 
Devemos ainda a ele a criação de modos de durações nos quais a
rítmica ganha um valor funcional; devemos-lhe, enfim, a preocupação
de  estabelecer  uma  dialética  das  durações  por  meio  de  suas
pesquisas  de uma hierarquia  nos  valores  (oposições  variáveis  de
valores mais ou menos curtos e de valores mais ou menos longos,
pares ou ímpares),  dialética que,  ao atuar  sobre as  estruturas de
neumas rítmicos, fornece a ela própria um meio de desenvolvimento
musical. É preciso considerar igualmente como muito importantes as
pesquisas  que  ele  efetuou  ao  criar,  paralelamente  aos  modos
rítmicos, modos de intensidade e modos de ataque. 
Esta  sucinta  enumeração  é  o  suficiente  para  provar  o  quanto  os
princípios  rítmicos  seriais  que  expusemos  não  poderiam  ser
concebidos  sem  a  inquietação  e  a  técnica  que  Messiaen  nos
transmitiu (BOULEZ, 1995, p. 161)
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Talvez a maior lição de Messiaen, tanto para Griffiths quanto para Boulez,

tenha sido a de que tudo pode ser utilizado para a criação de uma obra. Tudo pode

tornar-se música.

2.3.3 John Cage

Denominado por Campos (2007,  p.  133) de “profeta e guerrilheiro  da arte

interdisciplinar”,  Cage,  segundo Fubini,  incorpora  a  dupla  tarefa  da vanguarda –

ruptura sistemática com todo nexo linguístico tradicional e construção de um novo

mundo sonoro –, como mencionado no início deste capítulo, no item 1.

A maior parte da vanguarda reconhece John Cage como seu profeta
e  maestro,  e  com  razão.  Certamente,  l'enfant  terrible da  música
contemporânea  conduziu  a  bom porto,  com um rigor  exemplar,  a
dupla  tarefa  que  acabamos  de  mencionar;  programa  que  soube
ilustrar,  sem  economizar  palavras,  através  de  seus  numerosos
escritos, que constituem um complemento essencial de sua própria
música. Em Cage se encontra absolutamente tudo: a provocação, o
gosto pelo escândalo, a ironia e o gesto iconoclasta, junto com o Zen
[...],  o  misticismo  oriental,  o  irracionalismo  nietzscheano  e  o
neodadaísmo. Apesar de tudo, nessa estranha mescla de ideias e de
posturas, emergem alguns conceitos pelos quais pode-se considerar
Cage, com razão, um dos mestres de toda a vanguarda irracionalista.
Mesmo quando Cage se expressa paradoxalmente, as atitudes que
adota  são  muito  esclarecedoras,  permitindo-nos  compreender
facilmente  como  o  personagem,  seus  escritos  e  sua  música  são
realmente exemplares (2007, p. 494, tradução livre)30

30 El mayor contingente de la vanguardia reconoce a John Cage como su profeta y su maestro, y con
razón. Ciertamente, l'enfant terrible de la música contemporánea condujo hasta buen puerto, con
un rigor ejemplar, el doble programa que acabamos de mencionar; programa que supo ilustrar, sin
ahorrar palabras, a través de sus numerosos escritos, que constituyen un complemento esencial
de su própria música. En Cage se encuentra absolutamente todo: la provocación, el gusto por el
escándalo,  la  ironía  y  el  gesto  iconoclasta,  junto  con  el  Zen  [...],  el  misticismo  oriental,  el
irracionalismo nietzscheano y el neodadaísmo. A pesar de todo, en esta extraña mezcla de ideas y
de posturas emergen algunos conceptos por los cuales a Cage se le puede considerar con razón
uno  de  los  maestros  de  toda  la  vanguardia  irracionalista.  Aun  quando  Cage  se  exprese
paradójicamente, las actitudes que adopta son muy esclarecedoras, permitiéndonos comprender
fácilmente cómo el personaje, sus escritos y su música son realmente ejemplares.
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John Cage nasceu em 1912, na cidade de Los Angeles, EUA, e já ao final da

década de 1920 foi à Europa, onde ficou cerca de 18 meses. Lá estudou arquitetura

gótica e grega, pintura e poesia, teve contato com teatro, além de estudar piano com

Lazare Lévy, com quem descobriu a música de autores como Scriabin, Stravinsky e

Satie. Não muito tempo depois, voltou à Califórnia, onde foi aluno de Henry Cowell e

Arnold Schoenberg, tendo sido censurado por este pelo fato de não se importar com

as leis da harmonia, dizendo-lhe que compor sem prestar atenção às suas leis seria

o mesmo que dar cabeçadas em uma parede. Cage então respondeu que, neste

caso,  passaria  o  resto  da  vida  dando  cabeçadas  na  parede.  Mesmo  assim,

Schoenberg demonstrava admiração por Cage. Apesar de não considerá-lo, por sua

aversão à tradição, principalmente à harmonia, um compositor, o via como um genial

inventor.

Meu  pai  foi  um  inventor.  Ele  era  capaz  de  achar  soluções  para
problemas  de  vários  tipos,  nas  áreas  da  engenharia  elétrica,
medicina,  viagem  submarina,  ver  através  da  neblina,  e  viajar  no
espaço sem combustível. Ele me disse que se alguém disser “não
pode”, isso mostra a você o que fazer.31 (CAGE, 1990, tradução livre)

Essa  busca  pelo  novo,  pela  invenção,  marcou  sua  vida.  Desde  cedo,

interessou-se por instrumentos de sons indeterminados, assim como pela música e

filosofia orientais. Em 1937, compôs  Construction in Metal, para uma orquestra de

percussão – gamelões, chapas de ferro, peças de freios de automóvel – que ele

mesmo  dirigia.  Através  desse  grupo  pôde  aprofundar  a  estruturação  rítmica,  a

construção de formas a partir de modelos numéricos de som e silêncio. “O resultado

é semelhante à música de gamelão, a orquestra balinesa de percussão, e muito

diferente da música percussiva dinâmica e assimétrica de Varèse, cujas ideias sobre

a emancipação do ruído e o desenvolvimento da música eletrônica encontravam eco

em Cage”  (GRIFFITHS,  1998,  p.  107).  Em 1938,  transformou o  piano  em uma

31 My father was an inventor. He was able to find solutions for problems of various kinds, in the fields
of  electrical  engineering,  medicine,  submarine  travel,  seeing  through fog,  and  travel  in  space
without the use of fuel. He told me that if someone says "can't" that shows you what to do.
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orquestra de percussão:  o  “piano preparado”,  tendo,  para este,  de 1946 a 1948

composto Sonatas e Interlúdios. Em 1939, compôs a primeira música eletrônica de

que se tem notícia, Imaginary Landscape I, executada com gravações de frequência

em discos movidos em velocidades variáveis. 

Foi trabalhando nessa perspectiva, sem fixar altura para os sons, que Cage

desenvolveu  meios  de  construção  rítmicos,  sendo  para  ele  a  duração  a

característica mais fundamental da música, englobando tanto o som como o silêncio,

desprendendo-o das estruturas schoenberguianas.

[…] o som e o ritmo assumem posição privilegiada, o conceito de
tonalidade ou atonalidade perde sua hegemonia,  pois,  para Cage,
“representa  uma  obstrução,  um  fechamento”.  Desse  passo  em
diante,  é a  noção de tempo musical  que se mostra essencial:  “O
sentimento  da  durée [duração]  veio-me  de  uma  consideração  da
natureza  do  som;  sentia-o  como  tendo  quatro  dimensões:  altura,
intensidade, timbre e duração.” (MASSIN, 1997, p. 1205)

Articulando esse posicionamento com a sabedoria oriental, especialmente o

zen, cujos estudos aprofundou, ao final da década de 1940, com Daisetz T. Suzuki,

na Universidade de Columbia, Cage traz o silêncio ao primeiro plano do fato musical.

Mas, por considerar que o silêncio absoluto não existe, toma-o como suscetível à

percepção e, em vista disso, indeterminado. “A problemática do silêncio desemboca

no acaso” (MASSIN, 1997, p. 1205). Nessa perspectiva, em 1951, compôs Music of

Changes. 

Em Imaginary landscape IV une o acaso ao ruído, utilizando 12 rádios, cujos

volume,  sintonia e  tom são regidos por  operações aleatórias.  Seguem-se outras

obras de caráter mais performático, como Water music, que pede ao pianista, além

de tocar o instrumento, que também “ligue e desligue um rádio, embaralhe cartas,

sopre um apito de pato em uma tigela de água, despeje a água de um recipiente em

outro e bata a tampa do teclado para fechá-lo” (ROSS, 2011, p. 305). Em 1952, no

Black Mountain College, apresenta uma performance multimídia, Theater piece nº 1,

considerada o primeiro happening, envolvendo piano, poesia recitada, toca-discos,

projetores de cinema e dança.



90

No espetáculo, M. C. Richards e o poeta Charles Olson lêem poemas
nas  escadas  enquanto  David  Tudor  improvisa  ao  piano  e  Merce
Cunningham dança  em meio  à  audiência.  Pendurada,  uma  white
painting de Robert Rauschenberg, uma velha vitrola toca discos de
Edith  Piaf.  Café  é  servido  por  quatro  rapazes  de  branco.  Cage,
sentado, lê um texto que relaciona música e zen-budismo, algumas
vezes  em  voz  alta,  outras,  em  silêncio.  O  espetáculo  apela
simultaneamente aos sentidos da visão,  audição,  olfato,  paladar  e
tato,  e,  além  disso,  envolve  os  artistas  mencionados  e  outros
participantes,  que  interferem,  aleatoriamente,  na  cena.
(ENCICLOPÉDIA..., 2009)

Nesse  mesmo  ano  abre-se  inteiramente  ao  acaso,  com  4'  33”,  como  já

analisado no item 1.3  deste  capítulo.  Abre-se,  a  partir  daí,  uma vasta  gama de

operações casuais, que culminam no Concerto para piano e orquestra (1957-58).

Já na década de 1960, estava muito interessado na música eletrônica viva,

utilizando simultaneamente sons pré-gravados e outros captados por  microfones,

produzindo  violentas  distorções.  Buscou  também  uma  arte  interdisciplinar,

suscitando múltiplas  interpenetrações das disciplinas  artísticas.  Por  exemplo,  em

1960, para Theatre piece, segundo Ross (2011, p. 309), “Carolyn Brown enfiou uma

tuba em sua cabeça, Cunningham bateu nas cordas de um piano com um peixe

morto e David Tudor fez chá”. Ross ainda traz outros exemplos:

Suas palestras se tornaram performances, até mesmo uma espécie
de comédia stand-up surrealista. […] Cage incitou o caos musical em
massa  em  locais  enormes,  como  o  Armory,  em  Nova  York,  e  o
Assembly Hall da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign. No
Arsenal,  para  uma  peça  intitulada  Variações  VII,  Cage  e  seus
colaboradores  manipularam  duas  mesas  longas  cheias  de
dispositivos e alimentadores sonoros enviados por telefone de locais
de toda a cidade, entre os quais a cozinha do restaurante Lüchow's,
as impressoras do  Times,  o aviário do jardim zoológico,  um canil,
uma  usina  da  Con  Edison,  um  depósito  do  Departamento  de
Saneamento e o tanque de tartarugas de Terry Riley. Em Urbana-
Champaign,  6  mil  ou  7  mil  pessoas  compareceram  para  ouvir
HPSCHD, uma  ofensiva  multimídia  de  cinco  horas  que  envolvia
cravos tocando fragmentos de Mozart e outros compositores, 51 fitas
geradas por computador afinadas em 51 escalas diferentes e uma
bola de espelhos. (ROSS, 2011, p. 309-310)
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Tanto Massin (1997) quanto Griffiths (1995) afirmam que as obras posteriores

de Cage dão prosseguimento a toda experiência do autor.  Autor esse que,  para

Campos (2007, p. 135),  foi  um “notável compósito de anarquista e construtivista,

além de ser o profeta da arte interdisciplinar, da música à poesia, da dança ao vídeo,

do teipe à vida”.

Krieger (1985) acrescenta:

Em resumo,  a  execução  musical  se  transforma,  em  Cage,  numa
atividade imprevisível, pela ação determinante do elemento casual,
aleatório, do 'happening' onde o próprio ouvinte se vê transformado
em parte integrante do acontecimento, pela incorporação, ao nível da
experiência, dos sons do ambiente, e pela valorização do gesto como
componente  da  ação  musical  –  uma espécie  de  teatro  ritual  que
extrapola os limites do universo sonoro para assumir uma dimensão
cósmica, pluridimensional.

2.3.4 Karlheinz Stockhausen

Um dos principais ícones da vanguarda pós-Segunda Guerra, Stockhausen

nasceu em Mödrath,  um vilarejo nas cercanias de Colônia,  Alemanha,  em 1928,

vindo  a  falecer  em  2007.  Massin  (1997,  p.  1152)  o  vê  como  um  “compositor

encruzilhada” de meados do século XX, já que interessou-se por praticamente todas

as principais correntes surgidas em seu tempo.

Stockhausen sofreu a miséria da guerra, na qual perdeu tanto sua mãe como

seu pai, sentiu, como poucos, que aquele deveria ser um ponto de mutação para o

homem.

primeiro  fui  colocado  em  uma  organização  juvenil  que  tinha  de
construir  o  famoso  muro  ocidental  contra  os  exércitos  ingleses  e
americanos que se aproximavam. Depois  disso,  tive de servir  por
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sete meses em um hospital de guerra, logo atrás da linha, ajudando
e cuidando dos gravemente feridos que chegavam sem tratamento
direto do front de batalha.
Foi  uma  experiência  inesquecível:  ver  milhares  de  pessoas
profundamente feridas e morrendo, dia após dia. À noite, tínhamos
de  colocá-las  em  trens  se  os  bombardeiros  não  estivessem
agressivos demais. Ainda hoje, consigo ver as imagens. […] 
Quando  ficou  claro  que  a  guerra  estava  perdida,  o  declínio  na
moralidade humana me pegou de surpresa. A moral não significava
mais nada.” (STOCKHAUSEN apud MACONIE, 2009, p. 36-37)

Outro  depoimento  também  parece  demonstrar  bem  pelo  que  o  jovem

Stockhausen passou:

Quer dizer então que não serviu para nada terem vindo buscar minha
mãe, quando eu mal sabia falar,  para assassiná-la por decreto de
Estado, apenas porque ela representava uma boca inútil em tempos
de guerra? Quer dizer que não serviu para nada meu pai ter morrido
depois de lutar no exército durante seis anos, e ter morrido a morte
que se diz ser a dos heróis? Para nada apanhei, quando criança, de
todos os estranhos imagináveis, para nada vivi, aos dezesseis anos,
dia após dia, num hospital do front, as crueldades mais inumanas, a
morte  patética  de  milhares  de feridos  graves,  de queimados  pelo
fósforo, de corpos mutilados de forma atroz? Então não serviu para
nada ver jovens de minha idade, velhos, civis e supostos desertores
pendurados  nos  fios  telefônicos?  Ter-me  acocorado  nos  abrigos
subterrâneos durante anos, ter respirado a podridão de 30 mil, 40
mil, 50 mil cadáveres nas cidades arrasadas? Não serviu para nada
ter  sido,  sucessivamente,  trabalhador  não qualificado,  operário  de
fábrica,  ladrão de batatas e carvão, depois por mais cinco anos e
todas as noites pianista de cabaré para traficantes do mercado negro
e soldados da ocupação? Não serviu para nada, desde que terminou
essa grande guerra, ter vivido o restabelecimento repugnante e voraz
do milagre econômico, o imenso esquecimento, o medo da bomba
atômica, as expulsões, as torturas, a opressão exercida sobre tantos
países por tantas guerras limitadas, e ter vivido tudo isso sem poder
opor-lhe mais que a impotência?
Arrumado na  vida...  bem-sucedido...  Que  querem dizer  com isso,
façam-me o favor!? (STOCKHAUSEN apud MASSIN, 1997, p. 1152-
1153)

Estudou na Musikhochschule de Colônia entre os anos de 1947 e 1951. 1951

também foi o ano em que frequentou os cursos de Darmstadt, e com Luigi Nono e

Karel Goeyvaerts (1923-1993) discutiu as novas possibilidades de organização da
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música abertas por  Mode de valeurs et  d'intensités,  de Messiaen,  possibilidades

estas de organizá-la “como um processo que opera baseado em notas individuais de

acordo com leis racionais” (GRIFFITHS, 1995, p.  214). É o que ele chamava de

“música  pontilhista”.  Logo  após  compôs  Kreuzspiel  –  peça  para  piano,  oboé,

clarinete baixo e percussão, em que aplica os princípios seriais também ao ritmo e à

dinâmica, além da altura – apresentando-a em Darmstadt no verão seguinte.

Em  janeiro  de  1952  foi  a  Paris  estudar  com  Darius  Milhaud  e  Olivier

Messiaen, além de entrar em contato com Boulez e trabalhar no estúdio de música

concreta  de  Schaeffer.  Nesse  período  compôs  Kontrapunkte e  a  primeira  das

Klavierstücke.

Retorna  a  Colônia  em  1953  para  codirigir  o  estúdio  da  Westdeutscher

Rundfunk, a convite de Herbert Eimert, onde, a partir das discussões que teve com

Goeyvaerts sobre atingir o objetivo de sintetizar notas individuais, sintetizar o timbre

do  som  individual,  a  fim  de  “encontrar  um  sistema  coerente  para  derivar  a

macroestrutura da microestrutura, e vice-versa” (STOCKHAUSEN apud MACONIE,

2009, p. 48), compôs as primeiras obras puramente eletrônicas, como 2 Studien em

sintetizador  de  som.  As  experiências  com  Studien foram  reveladoras,  já  que

expuseram, na verdade, os problemas da música eletrônica. 

As sonoridades puras não se cristalizavam, como ele esperava, e a
idéia  teve  de  ser  abandonada  até  o  advento  de  métodos  e
equipamentos  mais  sofisticados.  Em  certo  sentido,  no  entanto,  o
projeto  foi  um  sucesso,  pois  Studie I,  como  as  outras  peças
eletrônicas iniciais de Stockhausen, parece o mais próximo possível
da perfeição, considerando-se os aparelhos incipientes e as técnicas
primitivas então disponíveis (GRIFFITHS, 1998, p. 147)

A fusão  entre  o  que  houvera  experienciado  no  estúdio  de  Paris  e  no  de

Colônia acontece em 1955-56, com  Gesang der Jünglinge,  em que utilizou tanto

sons  naturais  gravados  e  processados,  como  sons  produzidos  eletronicamente.

Nasce a eletroacústica.

A  descoberta  desses  novos  timbres  apresentados  pela  eletrônica  fez



94

Stockhausen ainda voltar à eletrônica pura durante o restante da década de 1950;

exemplo disso foi  Kontakte (1959-60). Mas, como já exposto no tópico 1.2 deste

capítulo, a eletrônica pura enfrentou muitos problemas, tornando a combinação da

música eletrônica com elementos vivos cada vez mais comum. Stockhausen, então,

retoma e leva adiante os caminhos abertos por  Gesang der Jünglinge,  com uma

nova versão de  Kontakte, utilizando tanto sons produzidos por intérpretes ao vivo,

como  sons  produzidos  eletronicamente,  não  prescindindo,  então,  da  sonoridade

eletrônica. 

A descoberta de novas sonoridades – ou a “composição tímbrica”,
como  a  denominava  –  é  importante  em  toda  a  música  de
Stockhausen,  seja  eletrônica,  viva  ou mista,  e  por  esta  razão ele
geralmente recorre a materiais totalmente diferentes para cada obra
(sua orquestra, por exemplo, nunca é igual). (GRIFFITHS, 1998, p.
149)

Stockhausen  também  desenvolveu  a  ideia  de  espacialização  da  música,

determinando a direção e o movimento do som ao dispor as fontes sonoras em

diferentes lugares da sala de concertos, fossem as obras eletrônicas, dispondo as

caixas  de  som  (Gesang  der  Jünglinge),  ou  fosse  a  orquestra  (Gruppen),  em

diferentes pontos.

A preocupação com a espacialização se dá também em  Momente (1962),

para  soprano,  quatro  conjuntos  vocais  e  treze  instrumentistas.  Mixtur (1964)  é

também outro exemplo dessa espacialização, além da utilização de instrumentos, os

quais têm seus sons transformados por aparelhos eletrônicos ao vivo. Sobre essa

peça, Stockhausen (apud MASSIN, 1997, p. 1154) diz:

Uma composição diferenciada de timbres, tal como até agora eu só
havia  podido  realizar  no  domínio  da  música  eletrônica,  torna-se
possível com a utilização de instrumentos tradicionais. […] Um novo
desenvolvimento  parece-me  daqui  por  diante  aberto  à  música
instrumental,  em  conseqüência  do  fato  de  suas  qualidades
insubstituíveis – em primeiro lugar,  sua variabilidade histórica, sua
“vida”  –  combinarem-se  com  as  aquisições  da  música  eletrônica
numa unidade.
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A partir de Momente, segundo Griffiths (1995, p. 215), a maior parte da obra

de Stockhausen foi concebida como eventos que duravam uma noite inteira, assim

como também insistia na construção de prédios especiais,  oferecendo condições

acústicas e técnicas ideais para a apresentação de sua música.

[…] um espaço esférico montado todo com alto-falantes.  No meio
deste espaço esférico, uma plataforma transparente, permeável ao
som, seria suspensa com os ouvintes. Eles poderiam ouvir música
composta para esses espaços vinda de cima, de baixo, e de todos os
pontos. (STOCKHAUSEN apud KARLHEINZ STOCKHAUSEN, 2003,
tradução livre)32

Como  já  visto,  a  década  de  1960  foi  um  convite  à  complexidade,  e

Stockhausen não poderia ficar à margem, sendo através da eletrônica que ele reuniu

fenômenos dessemelhantes, dando origem à sua concepção de música de todo o

mundo. Isto pode ser visto em  Hymnen (1966-69), que mistura música eletrônica,

música concreta e instrumentistas em torno dos hinos nacionais de países de todo o

mundo. Para Stockhausen (apud MASSIN, 1997, p. 1154), “eles estão carregados

com tempo, com história – com passado, presente e futuro.”

Também a  influência  do  acaso  em  música,  que  levou-o  a  desenvolver  a

música  aleatória,  juntamente  a  Boulez,  fornecendo  várias  possibilidades  aos

intérpretes,  levou-o  mais  tarde,  também,  ao  que  chamou  de  “música  intuitiva”.

Diferente da ideia de improvisação, que, por mais livre que seja, implica em uma

linha condutora, como estilo, ritmo, ou harmonia, a música intuitiva, como a própria

palavra já diz, busca uma música que surja da intuição, sem barreiras, deixando de

lado os processos conscientes.

O adjetivo intuitivo tem o objetivo de frisar que a música procede da
intuição, por assim dizer sem nenhum obstáculo. […] Quero deixar
claro que a “orientação” dos músicos, que chamo de “confluência”,

32 […] a spherical space which is fitted all around with loudspeakers. In the middle of this spherical
space a sound-permeable, transparent platform would be suspended for the listeners. They could
hear music composed for such standardized spaces coming from above, from below and from all
points of the compass. 
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não é um pensamento musical casual ou meramente negativo – no
sentido  exclusivo  –,  mas  uma  concentração  conjunta  num  texto
escrito por mim, e que estimula a intuição de maneira claramente
definida. (STOCKHAUSEN apud GRIFFITHS, 1998, p. 168)

Este é o caso da coleção de peças Aus der sieben Tagen (1968), tendo como

partitura 15 textos contendo indicações, lendo-se o primeiro assim (STOCKHAUSEN

apud MACONIE, 2009, p. 96):

Para cerca de quatro instrumentistas
Cerca, já: quatro, talvez três, talvez cinco. Mas não sete.

DURAÇÕES CERTAS

Toque um som
Toque por tanto tempo

até sentir
que deve parar

De novo toque um som 
Toque por tanto tempo

até sentir
que deve parar

E assim por diante

Pare
quando sentir

que deve parar

Mas quer você toque ou pare:
Continue escutando os outros

Na melhor das hipóteses
toque quando as pessoas estiverem escutando

Não ensaie

A última das peças da coleção ainda ultrapassa os limites das habilidades

musicais dos intérpretes (STOCKHAUSEN apud GRIFFITHS, 1998, p. 168):

Vive completamente só durante quatro dias
guardando jejum
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em silêncio absoluto, com a possível imobilidade.
Pensa o menos possível.
Depois de quatro dias, bem tarde da noite,
sem prévia conversação
toca sons simples.
SEM PENSAR no que está tocando
fecha os olhos, 
simplesmente ouve.

Entretanto,  é  importante salientar  que Stockhausen compunha sua música

para ser interpretada, primeiramente, por seu próprio grupo de intérpretes, grupo

este  especializado  em sua  música,  tornando  o  resultado,  pelo  menos  até  certo

ponto, controlado pelo compositor, que também atuava como regente.

Percebe-se também, a partir da década de 1960, uma postura mística na obra

de  Stockhausen,  causada  em  grande  parte  por  suas  visitas  à  Índia  e  Bali,

influenciando-o  profundamente,  assim  como  uma  postura  cósmica  e  “supra-

religiosa” (MASSIN, 1997, p. 1155), após, ainda segundo Massin, passar por grave

crise  pessoal  em  1968.  Por  exemplo,  Sternklang,  de  1971,  é  uma  cerimônia

astrológica,  para  ser  tocada  ao  ar  livre,  à  noite,  “com a  participação  de  vários

conjuntos eletrônicos dispersos aqui e ali e coordenados por sinalizações musicais e

archotes  conduzidos  por  atletas”  (GRIFFITHS,  1998,  p.  175),  demandando  do

ouvinte,  segundo  o  compositor  (apud  MASSIN,  1997,  p.  1155),  “concentração  e

imersão  no  todo  cósmico”.  Levou  também  essas  “encenações  cerimoniais”

(GRIFFITHS, 1998, p. 175) à sala de concerto, com Trans (1971) – representação de

um sonho do compositor – e  Inori  (1973-74)  –  obra em que um mímico conduz a

orquestra em gestos de súplica.

Desde  o  final  da  década  de  1970,  Stockhausen  fixou-se  em  projetos  de

grande envergadura, como Sirius (1975-76), uma “música-teatro” baseada nas doze

melodias do zodíaco, pretendendo ser uma mensagem lançada ao cosmo (MASSIN,

1997, p. 1155), e  Licht, ciclo de sete óperas, uma para cada dia da semana, que

começou a compor, aos poucos, em 1978, apenas terminando-o em 2003. Licht, que

consiste  em  29  horas  de  música,  é  um  monumento  desta  última  tendência  de

Stockhausen,  “marcada  pela  preocupação  de  passar  uma  mensagem  de
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comunicação  cósmica  numa  linguagem  teatral  carregada  de  simbolismo  e  de

intenções ocultas” (MASSIN, 1997, p. 1155), além de combinar todos os elementos

de sua arte: 

esquemas formais pré-planejados, processos musicais (mas também
as  digressões  de  grandes  gestos),  novos  sons  (entre  eles  os
produzidos  por  técnicas  eletrônicas),  empréstimos  de  culturas
exóticas (Licht tem muito mais em comum com o teatro religioso da
Índia, do Japão ou da Indonésia do que com Wagner, na maneira de
seu drama musical,  apesar  de outras semelhanças óbvias com O
Anel). (GRIFFITHS, 1995, p. 215)
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3 O FAZER ARTÍSTICO DE JOCY DE OLIVEIRA

A figura feminina, a atenção ao processo tanto quanto ao resultado, o apego a

um corpo de ideias como eixo da produção, a subversão de símbolos da criação

tradicional e a exploração do acaso, como disse João Luiz Sampaio em sua crítica

no jornal O Estado de São Paulo, de 21 de maio de 2008, marcam o fazer artístico

de Jocy de Oliveira.

Jocy entende a expressão sonora como inerente a todas as formas de vida,

tentando  atingir  em sua  obra  um  desenvolvimento  orgânico  da

composição/execução, dissolvendo as fronteiras entre vida e arte. Seu trabalho é

como  uma  mandala,  se  compõe  de  estruturas  indeterminadas,  compostas  de

pequenos eventos ou células, em direção à renúncia da linearidade, buscando um

equilíbrio  entre  o  indeterminado,  a  notação  determinada  e  a  improvisação

controlada.  “Acredito  que  uma  escritura  amétrica  estimula  mais  a  noção  de  um

tempo intuitivo  e  orgânico  e,  assim,  a  intuição  assume um papel  importante  no

processo criativo.” (OLIVEIRA apud COELHO, [2008], p. 3) A visão artística de Jocy

também  é  interdisciplinar,  acreditando  que  os  métodos  de  criação  podem  ser

aplicados em diferentes campos criativos, tomando dimensões sonoras, teatrais e

literárias.

Jocy  conviveu  e  apreendeu  muito  do  mundo  musical  da  vanguarda,

principalmente,  dos  quatro  compositores  destacados  no  capítulo  anterior.  Para

Coelho ([2008],  p.  3),  Jocy mergulhou na filosofia do acaso de Cage, na música

eletrônica e eletroacústica de Stockhausen e no rigoroso ecletismo de Berio, além
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de ter apreendido de Messiaen uma nova noção do tempo.

3.1 A REDE DE INFLUÊNCIAS

As conversas que mantive com Jocy e o acompanhamento da montagem do

espetáculo  Berio  sem censura,  permitiram-me perceber  a importância  central  de

Berio em sua trajetória. Nas décadas de 1960 e 1970 manteve uma relação pessoal

muito próxima com o compositor, o que lhe proporcionou acompanhar de perto sua

produção, despertando-a para um novo mundo sonoro. Jocy destaca o impacto que

sofreu ao ouvir a obra Circles, com seu inovador tratamento da voz. Circles estreou

em  Tanglewood,  em  1960,  tendo  Jocy  acompanhado  avidamente  os  ensaios

anteriores à sua performance, impressionando-se também com a capacidade vocal

de Cathy Berberian. 

Até  aquele  momento,  o  conhecimento  de  Jocy  restringia-se  à  música  da

primeira metade do século XX, e foi através de Circles seu primeiro contato com a

criação  da  vanguarda.  No  ano  seguinte  à  estreia  de  Circles, teve  sua  primeira

experiência com a produção eletroacústica, trabalhando em conjunto com Berio em

Apague meu spot light. 
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Fig. 1. Apague meu spot light (arquivo pessoal: Jocy de Oliveira)

Depois  disso  [Apague  meu  spot  light]  mantivemos  sempre  contato,

continuou a me ouvir, dar conselhos, participei muito de épocas quando

ele estava compondo obras importantíssimas... Passagio, Epiphanie, eram

obras que ele estava compondo e que muitas vezes nós estávamos nos

mesmos lugares na Europa,  eu via a partitura,  ele me explicava o que

estava fazendo,  as dúvidas,  as mudanças....por exemplo,  na sequenza,

ele foi  me mandando página por página e eu ia  estudando,  depois ele

chegou em St.  Louis,  foi  onde fiz a primeira audição mundial  e ali  nós

trabalhamos nos últimos dias antes da estreia.

Foi desse contato que surgiu a preocupação de Jocy com a pesquisa vocal,

assim como sua manipulação através de processos eletrônicos, fazendo-a também

procurar as diversas expressões vocais em outras culturas. Esse processo levou-a a

iniciar,  em  1966,  sua  série  de  Estórias,  para  voz,  meios  eletroacústicos  e

instrumentos acústicos, na qual, da mesma forma que havia feito com suas peças

para teatro, renuncia a um discurso linear, nesse caso, utilizando as propriedades
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fonéticas das palavras. Tal processo culminou no desenvolvimento de suas óperas.

Os complexos recursos e ilimitadas possibilidades que a voz humana
pode  oferecer,  representam  um  campo  de  trabalho  que  me  tem
absorvido já há alguns anos.
Alguns de meus trabalhos têm focado uma investigação da sílaba falada
e  suas  propriedades  fonéticas  e  semânticas  que  conduzem  a  uma
renúncia do discurso linear e oferecem uma riqueza de materiais com
ênfases na qualidade essencial  da própria voz humana.”  (OLIVEIRA,
1984a, p. 51)

Apesar  de  ser  Stockhausen  o  “pai”  da  música  eletrônica,  na  verdade,  foi

através  de  Berio  a  aproximação  de  Jocy  aos  meios  eletroacústicos,  mas

Stockhausen também teve grande influência sobre a artista.

Com  Stockhausen  eu  me  identifico  em  dois  aspectos:  um  é  a

espacialização da música. É uma música espacial, universal, ele tem tudo

a  ver  com  a  questão  acústica  dos  espaços,  assim  como  a  questão

universal que envolve até uma astronomia, uma universalidade, da música

dele... e por outro lado o orientalismo, procurou em diferentes culturas os

rituais...

A busca por uma música universalizante, capaz de abarcar qualquer som,

produzido  das  mais  diversas  maneiras,  assim  como  a  busca  de  materiais  em

qualquer cultura, principalmente a oriental, são algumas das marcas da música de

Stockhausen. Essas ideias encontraram eco em Jocy. A obra de Jocy abarca tanto

mitos  de  diversas  culturas,  quanto  ideias  cósmicas,  assim  como  a  dimensão

psicológica e do sonho, perspectivas estas vindas, mesmo que apresentando-se de

outra forma, também de Messiaen, com sua diferente perspectiva do tempo.

Messiaen para mim significou a descoberta de uma nova noção do tempo.

Eu acho que a obra de Messiaen é única. Tive uma ligação, uma pesquisa

para poder tocar a obra dele, realmente, uma dedicação de 7 anos, em
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que só estudei Messiaen, só toquei Messiaen. [...] A questão da natureza,

da pesquisa ornitológica que ele fez, foi pra mim muito interessante, me

fez também pesquisar e ouvir os pássaros de maneira diferente, uma vez

que gravei Catalogue d´oiseaux, que fiz todas as peças dele para piano e

orquestra, que envolvem o canto dos pássaros.

Esse longo contato com o universo sonoro de Messiaen foi  extremamente

marcante na vida e na obra da compositora. 

Sua escrita amétrica,  a liberdade na escolha de materiais e técnicas
composicionais  como a adição de ritmos indianos (talas),  o  uso e a
mescla  do  serial,  modal,  politonal,  tonal,  polimodal,  modos  gregos,
cantos  de  pássaros  –  tudo  isso  forma  um  universo  sonoro
absolutamente  único.  Esse  conceito  me  fascinou,  me  influenciou  na
descoberta dos caminhos que me levaram a pesquisar outra percepção
do tempo.” (OLIVEIRA apud COELHO, [2008], p. 3)

Jocy percebe em Catalogue d'oiseaux o mesmo princípio que utiliza em sua

poética,  a  “forma  caleidoscópica”.  Para  ela,  esse  ciclo  se  monta  como  um

caleidoscópio,  evitando  assim  uma  periodicidade,  linearidade,  princípio  este  que

começa  a  desenvolver  em  suas  Estórias.  “[…]  a  alusão  a  uma  antiestória  e  a

partículas múltiplas isoladas, sugere o que chamo de uma forma caleidoscópica.

Acredito que a música baseada neste princípio possibilita uma independência maior

dentre os elementos.” (OLIVEIRA, 1984a, p. 16) Desta forma, para Jocy, os sons se

expressam de forma mais “natural”, mais ligadas à forma da natureza.

Essas influências levaram-na também à espacialização do som, promovendo

concertos  ao  ar  livre,  com  maior  contato  com  a  natureza,  concertos  em  um

planetário,  a  exemplo  do  espetáculo  Música  no  espaço.  Jocy  concorda  com

Stockhausen, que via a necessidade de espaços especialmente construídos para

esse tipo de música,  oferecendo condições acústicas e técnicas ideais para sua

apresentação.  “Stockhausen  desejou  rodear  o  público  com  intérpretes  que

pudessem como que voar, transmitindo o som em movimento.” (OLIVEIRA, 1984a,

p. 133). Jocy encontrou no Planetário um ambiente adequado para essa sensação
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de  movimento,  de  vibrações  do  universo,  de  frequências  viajando  pelo  espaço,

sugerindo uma maior integração entre o homem e o cosmo. “Afinal  o que é um

Planetário  senão  uma grande máquina  de projetar  o  infinito?  E  não  é  infinita  a

capacidade do sonho, do pensamento?” (OLIVEIRA, 1984a, p. 133). 

Fig. 2. Planta do planetário para Música no espaço (OLIVEIRA, 1984a, p. 131)

Ainda  nesta  linha  de  pensamento,  Jocy  acredita  que,  “no  futuro,

'performances'  se tornarão mais e mais um estímulo ambiental  global,  no qual o

público e os intérpretes embarcarão numa mesma trajetória sensorial” (OLIVEIRA,

1984a, p. 137). 

Para  Schafer,  as  condições  de  escuta  em  concertos  desse  tipo,  com  a

ausência da distância e da direcionalidade, nos quais o ouvinte se acha no centro do

som, sendo massageado e inundado por ele, “são as mesmas da sociedade sem
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classes, uma sociedade à procura de unificação e integridade” (2001, p. 170).

A forma com que Stockhausen tratou sua “música intuitiva” também despertou

interesse  em  Jocy.  Ela  dá  preferência  a  trabalhar  sempre  com  os  mesmos

intérpretes,  assim  como  acontecia  com  Stockhausen,  intérpretes  não  só

especializados na música contemporânea, mas em sua própria música. Deste modo

ela formou o Ensemble Jocy de Oliveira, grupo de músicos com os quais trabalha há

mais  de  20 anos.  Para  ela,  esta  é  a  forma ideal  para  conseguir  expandir  suas

pesquisas sonoras.

Para Jocy (OLIVEIRA, 1984a, p. 50), 

a  presença  do  compositor  durante  a  “performance”  amplia  as
dimensões  da partitura.  Acredito  que a  escolha  de compor  para  um
grupo específico de executantes seja a melhor opção para se conseguir
um  equilíbrio  entre  oferecer  instruções  explícitas,  notação
indeterminada ou composição em tempo real.

Os  processos  composicionais  aleatórios,  advindos  do  desenvolvimento  da

filosofia do acaso, desenvolvida por John Cage, tiveram a atenção de toda essa

geração.  O  fascínio  pelos  elementos  imprevisíveis,  as  inúmeras  variáveis  que

podem  ocorrer  a  cada  performance,  sem  formas  pré-determinadas  e  nunca

apresentando-se como acabada, tornando cada apresentação única, influenciaram

muito Jocy de Oliveira, especialmente por ter convivido com Cage, o qual via como

mestre.

Cage, para mim, era um mestre; um mestre que eu tive a felicidade de

conhecer bastante, de poder executar primeiras audições mundiais, como

o As slow as possible, Cheap Imitation, e participar com ele, por exemplo,

no Music Circles.

A  vivência  com  o  compositor  levou-a  a  montar  no  Brasil  experiências

semelhantes àquelas desenvolvidas com ele, como as intervenções urbanas feitas
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em Curitiba – Homage to Marcel Duchamp –, e em Salvador – Projeto pelourinho. 

Paralelamente a peças teatrais e musicais, tenho idealizado concertos
ambientais  expandindo-os  a  eventos  urbanos  que  envolvem  toda  a
comunidade. É minha intenção usar tradições, mitos e raízes culturais
assim  como  os  aspectos  físicos  da  cidade  para  conceber  eventos
específicos  nos  quais  qualquer  um  poderá  participar.  (OLIVEIRA,
1984a, p. 56)

Alinhando-se à filosofia de Cage, também compõe Teatro probabilístico I, II e

III, baseados em combinações aleatórias de elementos sonoros e visuais, resultando

sempre em uma nova e imprevisível performance.

A obra de Jocy é multifacetada, eclética, com referências a várias culturas,

mesmo  assim,  é  difícil  não  circunscrevê-la,  esteticamente,  à  vanguarda.  Vejo-a

próxima  a  um Berio  de  Visage,  Circles,  Epifanie,  com suas  experimentações  e

decomposições vocais, mas diferente de um Berio de Sinfonia. Percebo-a ligada a

uma  estética  complexa  da  vanguarda,  pós-serial,  fazendo  incursões  à  pós-

modernidade.  A meu ver,  Jocy materializa  um pensamento  de  transição,  próprio

dessa época, entre a modernidade e a pós-modernidade; situa-se em um período de

abertura, eclético, mas sem abrir mão de um “compromisso” com a estética, e certos

ideais (modernos) da vanguarda.

Analisando  seu  discurso,  percebo  que  a  ideia  da  composição  enquanto

invenção – para ela, “compor é inventar” – é latente. Sua fala, “para mim, compor é

inventar”,  está  ligada  a  uma  ideia  de  evolução,  pois  implica  em  fazer  algo

absolutamente novo, para além do que já tenha sido feito, ou seja, um pensamento

de vanguarda. Para Bauman (1998), a pós-modernidade extrapola essa perspectiva.

[…] O conceito de vanguarda transmite a ideia de um espaço e tempo
essencialmente ordenado, e de um essencial interajustamento das duas
ordens.  Num mundo em que  se  pode  falar  de  avant-garde,  “para  a
frente”  e  “para  trás”  têm,  simultaneamente,  dimensões  espaciais  e
temporais.
Por esse motivo, não faz muito sentido falar de vanguarda no mundo
pós-moderno.  Certamente,  o  mundo  pós-moderno  é  qualquer  coisa,
menos  imóvel  –  tudo,  nesse  mundo,  está  em  movimento.  Mas  os
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movimentos parecem aleatórios, dispersos e destituídos de direção bem
delineada (primeiramente, e antes de tudo, uma direção cumulativa). É
difícil, talvez impossível, julgar sua natureza “avançada” ou “retrógrada”,
uma vez que o interajustamento entre as dimensões espacial e temporal
do  passado  quase  se  desintegrou,  enquanto  os  próprios  espaço  e
tempo exibem repetidamente a ausência de uma estrutura diferençada
ordeira  e  intrinsecamente.  Não  sabemos,  com  toda  certeza  (e  não
sabemos como estar certos de o saber), onde é “para frente” e onde
“para trás”, e desse modo não podemos dizer com absoluta convicção
que  movimento  é  “progressivo”  e  qual  é  “regressivo”.  […]  Podemos
dizer que o que hoje se acha ausente é a linha de frente que outrora
nos permitia decidir qual o movimento para frente e qual o de retirada.
(BAUMAN, 1998, p. 121-122)

Diante da análise de Bauman, as seguintes palavras de Jocy trazem consigo

a busca pela superação da modernidade, no entanto, suas preocupações ainda a

situam  nos  paradigmas  modernos,  conservando  a  dicotomia  vanguarda  X

conservadorismo.

Vivemos em um cenário que felizmente não mais impõe 'ismos'.  Não
temos mais patrulhamento de escolas academicistas.  Assim,  existem
várias vertentes, uma liberdade na escolha de materiais e uma busca
pela  invenção  aglutinando  diferentes  métodos  compositivos.  Não
acredito que uma volta ao classicismo significa estar em sintonia com
nossos dias, e sim, estar alienado à contemporaneidade. Refletimos um
mundo complexo interligado com imensas possibilidades de pesquisas
e  descobertas.  Porque  nos  acovardarmos  e  nos  escondermos  no
retrocesso? (OLIVEIRA apud ALÃO, 2008)

Jocy faz parte do contexto que busca a quebra da hierarquia tradicional entre

compositores, executantes e espectadores;  faz parte  do contexto de abertura de

perspectivas, faz parte deste mundo múltiplo. No entanto, ao mesmo tempo que faz

incursões  ao  pensamento  pós-moderno,  encontra-se  ainda  muito  enraizada  na

compositora  a  filosofia  moderna,  delimitando-se  em  uma  sonoridade  bastante

específica de um momento pós serial da vanguarda. O depoimento a seguir mostra

paradoxalmente que, ao mesmo tempo que elogia a quebra das metanarrativas, está

em busca da instauração de alguma metanarrativa.

O mundo de hoje experimenta a quebra de referência, de escolas, de
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utopias. Essa liberdade é uma maravilha. Mas é preciso ter em mente
que não estamos mais no século 20. Vivemos o século 21 e, se não
sabemos que cara ele tem, devemos nos sentir desafiados a esboçá-la.
(OLIVEIRA apud SAMPAIO, 2008)

Ao mesmo tempo que faz a crítica à verticalização cultural, através de obras

como  Polinterações,  na  qual  buscava  atacar  o  establishment,  simbolicamente,

retirando o poder totalizante do regente, ainda faz a distinção entre alta e baixa

culturas, o que pode ser observado em seu intento com a obra  Noturno para um

piano. Em suas palavras: “O piano é um dos últimos ícones da nossa alta cultura,

que  está  submergindo,  massacrada  pela  cultura  de  massa”  (OLIVEIRA  apud

FRADKIN, 2008)

A implicação de Jocy com a música da vanguarda também a tornou uma

importante produtora cultural  no Brasil,  organizando eventos e festivais com foco

nessa  música,  sendo,  principalmente  através  dela,  que  muitos  dos  ícones  do

movimento vieram ao país, como Berio, Pousseur, Cage e Stockhausen, apresentar

sua obra.

3.2 A VISÃO SOCIAL 

Um tema central,  que perpassa toda a obra de Jocy, é o tema da mulher.

Obviamente,  o  fato  de  este  tema ser  central  para  a  compositora  não é  apenas

coincidência. Isto decorre das problemáticas próprias das questões de gênero, neste

caso  específico,  do  fato  de  ser  ela  uma  compositora,  mulher,  em  um  mundo

dominado  por  compositores  homens,  com  uma  historiografia  musical  construída

essencialmente do ponto de vista masculino. 

Nasci  mulher,  portanto,  me  preocupo  com  as  questões  que
vivenciamos. Pude conhecer de perto os movimentos feministas desde
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a década de 60 e vi que alguns conceitos que colocam a mulher em
patamares  inferiores  estão  enraizados  em  várias  culturas  até  hoje.
(OLIVEIRA apud RAMOS, 2008)

Também decorre do fato de ter sido intérprete, servindo apenas, como ela diz,

como  uma  “musa”,  papel  que  percebia  ser  desempenhado  também  por  Cathy

Berberian em sua relação com Berio. A relação é perceptível em um dos diálogos de

Berio sem censura  (2012), entre a atriz (personagem de Jocy jovem) e a própria

autora, que aparece como interlocutora na cena.

Autora  –  […]  Questiono  se  naquela  época  Berio  podia  realmente
compreender  a  relevância  que  sua  mulher  exerceria  no
desenvolvimento de sua obra.
Atriz [em cena, dialogando com o ator que interpreta Berio] – Parece-me
que daí em diante a personalidade de sua mulher e intuitivos recursos
como cantora  foram vitais  para  você  desenvolver  um novo  universo
vocal. 
Autora – Ele precisou de sua voz e tomou-a! Assim como o vampiro na
estória  gótica  de  Jules  Verne,  que  rouba  a  voz  da  diva  La  Stilla  –
personagem que, anos mais tarde me inspirou a compor Naked Diva.

Naked Diva (1998) é uma pequena peça, que mais tarde tornou-se parte de

sua ópera  As Malibrans  (1999-2000), que por sua vez, é a terceira parte de sua

trilogia sobre os valores do feminino, juntamente com  Inori à prostituta sagrada e

Illud Tempus. Naked Diva é composta para soprano e meios eletroacústicos, sendo

construída a partir de vozes de divas mortas como Amelita Galli-Curci (1882-1963),

Maria Callas (1923-1977) e Adelina Patti (1843-1919), citando breves momentos de

óperas como Lakmé, La Sonnambula, Hamlet e Othello (de Rossini).

As Malibrans é  a  terceira  parte  de uma trilogia  que  enfatiza  o  lado
escuro da “diva”, sua voz e seu papel como personagem operístico. Na
grande  maioria  dos  librettos  tradicionais  a  personagem  feminina  é
sempre  destinada  à  submissão  ou  condenada  à  morte.  Através  da
história da ópera e também na vida real, estas “divas”, com suas divinas
vozes,  tornaram-se deusas no imaginário do público e foram, muitas
vezes, levadas à insanidade. (COLEÇÃO, [2008], p. 12)
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Jocy utiliza, além de  La Stilla, de Verne, a figura de Maria Malibran (1808-

1836), considerada a maior cantora de seu tempo. Para Jocy (COLEÇÃO, [2008], p.

12), “La Malibran combinada à La Stilla se torna o arquétipo deste tema e representa

o novo modelo de mulher nascida antes de 1830”. 

Sua  extraordinária  vida  combina  toda  a  magnitude  triunfal  de  uma
carreira que a consagrou como a diva de seu tempo ao sofrimento e à
angústia que este papel perpetua. Foi a bela musa de seu tempo, ela
não só cantava como compunha,  desenhava seus próprios figurinos,
vivia  perigosamente  e  foi  levada a  morte  assim como muitas  outras
primadonnas, usadas pela sociedade e sacrificadas pelo seu perfil de
diva. (COLEÇÃO, [2008], p. 12)

Já em  Inori  à  prostituta  sagrada,  primeira parte  da trilogia,  Jocy aborda o

feminino  de um ponto  de vista  mítico,  da  mulher  que inicia  o homem escolhido

através do “coito sagrado”, baseando sua linguagem em diversas raças, crenças e

religiões, em busca da afirmação de valores do feminino, que para ela encontram-se

perdidos em nossa sociedade.  Illud Tempus,  por sua vez, é um “conto de fadas

contemporâneo”,  um contar  de lendas,  vistas e analisadas por  mulheres,  de um

ponto de vista da psicologia de Jung. É o “tempo atemporal do contar, do sonhar, do

inconsciente, de quando Deus era mulher”. “Uma atriz, como contadora de histórias,

tece através de instrumentos acústicos e eletrônicos, um emaranhado com sonhos

de mulheres, histórias Yanomami, textos míticos, contos de fadas, num compor e

decompor de imagens, palavras e sons” (COLEÇÃO, [2008], p. 20), utilizando sons

da natureza, como em, por exemplo, La Loba – um dos segmentos que compõe a

ópera –, onde explora uma lenda do deserto mexicano sobre a força da natureza

que reside na mulher (a loba).

De  maneira  geral,  o  feminino  é  discutido,  sob  diferentes  enfoques,  em

praticamente toda a obra de Jocy,  como pode ser visto no primeiro capítulo.  No

entanto,  outros  temas  também  aparecem  ao  longo  de  sua  obra,  como  a

preocupação com a natureza e o direito à diferença, entendendo que as questões

sociais precisam fazer parte das preocupações de um artista.
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Sempre  acreditei  no  papel  do  artista  consciente  de  sua
responsabilidade sócio-política. Minhas óperas trazem, de maneira sutil,
a temática da mulher, da discriminação, do respeito ao meio ambiente,
assim como nesta última, Kseni – A Estrangeira, cujo enfoque principal
é o direito de ser diferente. (OLIVEIRA apud COELHO, [2008], p. 5)

Jocy ainda acrescenta, 

Sinto que o efeito carismático de um concerto pode acrescentar outros
valores  éticos  além  de  apenas  estéticos,  tais  como  motivar  uma
conscientização ecológica pela preservação do meio ambiente. Desta
forma  a  posição  do  artista  na  sociedade  de  hoje  torna-se  mais
diretamente atuante. (OLIVEIRA, 1984a, p. 65)

Exemplo destas preocupações é a instalação Galeria sonora, em homenagem

a Messiaen, que utiliza uma gravação de quatro horas da música do compositor

(Catalogue d'oiseaux, interpretado por Jocy de Oliveira), executada entre sons da

natureza e textos, além de 800 slides de pássaros e seu meio ambiente, projetados

em painéis móveis posicionados em volta do público.

O público relaxa deitado no chão, ou se move acrescentando à sombra
de seus corpos as imagens projetadas. Observa, ouve, assiste, entra e
sai  livremente,  dorme  ou  sonha,  gravando  em  seu  subconsciente  a
cósmica linguagem de Messiaen. Em certas ocasiões, mesas redondas
de ecologia ocorriam concomitantemente em outros locais, assim como
concursos de cantos de pássaros. (OLIVEIRA, 1984a, p. 65)

Outro exemplo é  Comunicações visuais e sonoras, ocorrido na sala Cecília

Meireles, no Rio de Janeiro, em 1969. Utilizou como material visual slides e filmes

relacionados a assuntos correntes nos jornais, projetando-os no palco e em volta do

público. Utilizou também uma sequência contínua de peças musicais, improvisações

e debates, onde os intérpretes moviam-se entre o público, incitando-o a participar do

debate.

A intenção  era  de  criar  com  o  público  um  fórum  fazendo  parte  do
evento.  Às  vezes  o  público  tomou  conta  totalmente  do  evento,
envolvendo-se  em  discussões  acaloradas  entre  si.  Os  papéis  se
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inverteram  e  nós  no  palco  “assistíamos”  ao  público.  Nunca  me
esquecerei da figura de uma mulher pobremente vestida,  subindo as
escadas do palco e silenciosamente examinando os intérpretes e os
instrumentos... (OLIVEIRA, 1984a, p. 31)

Fig. 3. Comunicações, Sala Cecília Meireles (arquivo pessoal: Jocy de Oliveira)

Em  Kseni, que  tem  como  inspiração  o  mito  de  Medéia,  de  Eurípides, a

questão da diferença é tratada através da figura da mulher, mas transcendendo-a,

trazendo a ideia da aceitação do outro. “No mundo moderno é nossa luta, de nos

impormos num mundo globalizado, no terreno econômico, político, cultural, social...

numa  narrativa  muito  solta,  simbólica,  sem  as  histórias  de  Medéia  e  Jasão.”

(OLIVEIRA, 2005)

esse direito de ser diferente, não de competir, mas de ser diferente... é um

tipo de feminismo diferente... eu acho que é óbvio que existiu e continua

existindo esse preconceito... basta...

Os eventos urbanos de Jocy também tem em sua base o ideal social. Sobre o

Projeto pelourinho, ela escreve:

Tencionei com este evento, desenvolver uma consciência popular para
a preservação das nossas raízes culturais e pelos complexos problemas
sociais do Pelourinho.
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Como em outros eventos que idealizei, não tratou-se de um “hapening”,
mas de um conceito com uma função igualmente social. Acredito que
eventos projetados para espaços específicos devem se fundir ao meio
ambiente em vez de agredi-lo como muitas vezes ocorre. Deve ser um
elemento que evolui daquele ambiente particular e de suas tradições
culturais. 
A  tendência  de  apagar  a  “memória”,  tão  comum  na  sociedade
(especialmente nos países norte e sul-americanos) me preocupa muito
(este  fenômeno  é  particularmente  comum  no  Brasil).  A  praga  do
desenvolvimento  rápido,  sacrificando  os  patrimônios  históricos,  a
ecologia  e  a  consciência  coletiva  foi  uma  das  principais  razões  do
Projeto Pelourinho (OLIVEIRA, 1984a, p. 141)

Até mesmo Música no espaço apresenta essa preocupação em seu cerne

[…] minha intenção foi de pesquisar novas formas de arte/performance,
utilizando  o  aspecto  sensorial  de  um  evento  intermedia  para  uma
conscientização de ordem social e humanística. Acredito no que afirma
o cientista Jose Lutzemberger,  e que foi lido no início de “Música no
Espaço”:  “Se quisermos que sobreviva  nossa civilização tecnológica,
algo  teremos  que  aprender  com  as  tecnológicas  naturais.  Nossa
tecnologia  terá  que  tornar-se  sustentável.  Cessará  a  demolição...
Precisamos de uma nova visão. Será a visão unitária do mundo, que é a
visão sistêmica do Grande Caudal da Vida como um todo, uma visão de
respeito, de veneração, de integração.” (OLIVEIRA, 1984a, p. 139)

3.3 PERFIL TÉCNICO-ESTÉTICO DA OBRA DE JOCY DE OLIVEIRA

No início dos anos 1960 Jocy iniciou uma pesquisa de renúncia à linearidade

do discurso,  que ela  chama de “antiestória”,  iniciada em suas peças para teatro

dessa época, direcionando-se à sua série de peças musicais, Estórias – a imagem

de uma mulher –, na qual usa a “forma caleidoscópica”. 

Lintz-Maués (1989)  define  essa  forma  caleidoscópica  como  “uma  forma

mutável,  de  conteúdo  fragmentado,  resultando  em  momentos  por  vezes

imprevisíveis”,  percebendo na obra de Jocy a tentativa de fuga ao determinismo

temporal  ao  estabelecer  “um tempo onde  os  eventos  sonoros  tem sua  entrada,
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permanência  e  saída conforme o  relacionamento  estabelecido  na  interação com

outros eventos, numa analogia com o tempo teatral”.

Essas  Estórias iniciaram-se  a  partir  de  uma  célula  composta  de  certas

palavras e grupos de fonemas que, agrupados de diferentes maneiras, formam um

texto de múltiplos significados e efeitos sonoros. “As palavras se sucedem umas às

outras,  permutando  as  relações  de  som  e  sentido”  (OLIVEIRA,  1984a,  p.  11).

Tomando como exemplo Estória II, para voz, percussão e fita magnética – elaborada

com material  vocal  gravado e sons eletrônicos –,  vemos que o  texto utilizado é

construído  em  duas  partes,  uma  significando  o  mundo  consciente  e  a  outra  o

inconsciente, ambas sem pontuação, visando fluir como uma corrente, com palavras

conectadas umas às outras. O poema já carrega com ele o sentido musical, sendo

seus acentos tônicos em lugares diferentes dos acentos tônicos musicais, tornando-

se essa dessincronia mais evidente à medida que a peça se desenvolve. 

O texto é o seguinte:

Primeira parte:

Era uma vez uma Maria que só conhecia flor, beija flor Tico Tico Ben te
vi Sabiá sabia canto do cantar do mato verde de ver sol só gira gira sol
Maria foi no mato cortar lenha pra que lenha não tem frio Maria sem dor
Maria de nome pra Bem te vi chamar Maria feliz Maria não fala não
sabe ler escrever.

Segunda parte:

Foi pra cidade Maria rua se perdeu Maria amor Maria dor Maria favela
fala vela la vem ela sabe ler escrever ver. Maria foi no mato cortar lenha
já tem frio Maria rua corta a calçada tock tock salto alto olho pintado ria
ruga rima rema Maria rua de saudade de chamar Maria feliz.”

Jocy (CARVALHO, 1968, p. 10-13) decompõe o texto da seguinte forma:

Flor
beija flor

Exploração  de  sons  de  consoantes
agrupadas, relacionadas à natureza
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Tico Tico
bem te vi

Relação sônica e rítmica

Sabiá
sabia 

Jogo de palavras

Canto do cantar

Mato
verde
de ver

Similaridade  eufônica  da  palavra  “verde”  e
seu retrógrado

Sol
só
gira 
gira sol

Jogo sônico e semântico entre as palavras

Maria foi no mato cortar lenha Dito popular

A próxima seção cria diferentes climas/afetos relacionados à Maria

Maria sem dor

Maria de nome
pra bem te vi
chamar

Maria feliz
Maria não fala
não sabe ler escrever

Na segunda parte utilizam-se palavras com significados culturais

Maria rua
se perdeu

Relaciona-se à prostituição

Maria amor
Maria dor

Maria favela
fala
vela
lá vem ela

Rimas  aditivas,  permutação  de  consoantes
construindo  diferentes  palavras  com
similaridades  fonéticas  e  polaridade  de
significados  relacionados  com  a  palavra
“favela”

Sabe ler
escrever
ver

Sentido  irônico,  relacionando-se  a  ela  ser
“civilizada”

já tem frio Simboliza sua nova condição

Tock tock salto alto Rons  relacionados  à  reverberação  do  som
do salto alto no vazio
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ria
ruga
rima 
rema
rua

Jogo sônico

de saudade de chamar
Maria feliz

A organização dos fonemas do texto é dividida em três grandes grupos de

consoantes, explorando diferentes efeitos sonoros:

1. Fricativas:

- S/SS – “sol”

- G - “gira”

2. Oclusivas:

- M - “Maria”

- N - “não”

- NH - “lenha”

- QU/C/K - “que/conhecia”

- G - “ruga”

3. Líquidas:

- R - “Maria”

- R/RR - “rua”

- L - “fala”

Exploram-se também grupos de consoantes, como FR/PR/CR, além do “Z”,

como em “vez”, “feliz”, começando e fechando o texto, enfatizando uma determinada

“cor sonora” ao texto.
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Fig. 4. Excerto da partitura de Estória II (OLIVEIRA, 1984a, p. 12)

Anos mais tarde, entre 1978 e 1980, Jocy compôs  Estória IV,  para vozes,

violino eletrônico (Vitar com cinco cordas), baixo elétrico e percussão, na qual o texto

também  é  composto  de  uma  polaridade  de  significados,  correspondências

semânticas e rítmicas, encadeamento de palavras em relações difusas “entre visões

e  memórias”  (OLIVEIRA,  1984a,  p.  14),  mas  de  maneira  expandida,  utilizando

diversos  materiais  de  diferentes  culturas.  Em  seu  jogo  de  palavras  e  relações

sônicas aparecem idiomas para além do português, como o sânscrito e o japonês,

sendo  a  construção  da  parte  vocal  inspirada  em  técnicas  orientais  (multifônica,

Raga, Shomyo), processadas à maneira ocidental.

O texto enfatiza “Era uma vez uma memória”  seguindo-se “Era uma
vez” em lugar de “Uma Maria” – “Uma mahẽs vara” em sânscrito (Ó
suprema Deusa mergulhada na paz da noite). Se alternam – “sonho” e
“shmoyo” (a arte de cantar no Japão) “Náda” (em sânscrito – o som
inteligível) e “nada”, e mais adiante, um jogo de similaridades sônicas
“outra era memória” “Maria era uma vez”. (OLIVEIRA, 1984a, p. 14)

Ainda a respeito da peça e de sua maneira de interpretá-la, Jocy escreve:
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A intérprete conta uma estória impossível  de ser verbalizada por um
oriental,  porque sua linguagem é por  demais ocidental,  e vice-versa.
Esta peça é assim como o anseio pelo encontro de culturas. A condição
ideal  para  interpretá-la  é  o  trabalho  conjunto  entre  a  cantora  e  a
compositora. É necessário que haja durante a execução uma segunda
voz (a compositora por ex.) acompanhando o mesmo texto, que lidere a
escolha, a manipulação dos sons e module a voz da cantora principal. A
função  da  intérprete  não  é  tornar  o  texto  compreensível,  mas
simplesmente se servir dele como chave, para a seleção dos fonemas,
cantando  o  mais  lentamente  possível,  como  se  um “tape”  estivesse
sendo  tocado  em  sentido  contrário,  e  numa  rotação  mais  lenta.
(OLIVEIRA, 1984a, p. 14)

Fig. 5. Excerto da partitura de Estória IV (OLIVEIRA, 1984a, p. 15)

Voltando ao ano de 1968, a respeito do que pensa sobre a construção formal,
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Jocy reporta-se ao que diz Boulez sobre sua  Terceira Sonata:  “de alguma forma,

essa  constelação  é  como  o  mapa  de  uma  cidade  desconhecida.  O  itinerário  é

deixado à iniciativa do intérprete; ele deve guiar-se por uma rede de caminhos.” 33

(BOULEZ apud CARVALHO, 1968, p. 27, tradução livre). Reporta-se também a uma

palestra de Pousser, em que ele diz: “Estamos caminhando em uma densa floresta,

procurando caminhos. Talvez alguém esteja acima de nós, em um avião, e pode ver

o quão simples é esse caminho. Mas, para nós, esse caminho é desconhecido.”34

(POUSSEUR apud CARVALHO, 1968, p. 27, tradução livre).

É  esse  princípio,  da  música  aleatória,  que  Jocy  busca  com  a  “forma

caleidoscópica”, desenvolvida em  Estórias,  embora nelas a forma ainda não seja

móvel,  sendo  apenas  mutável  em seu  conteúdo,  seus  elementos  internos,  com

partes improvisadas que tornam o resultado imprevisível. 

O desenvolvimento desse processo levou a compositora a peças com uma

forma também móvel, como  One Player and Four Keyboards, para piano, celesta,

cravo e harmonium, tocados pelo mesmo intérprete. O intérprete posiciona-se em

um banco giratório ao centro dos instrumentos, que, por sua vez, são distribuídos ao

redor dele,  possibilitando seu trânsito entre eles – é clara aqui  a importância do

elemento cênico. A partitura apresenta-se como uma “partitura-mapa”, na qual são

distribuídos  fragmentos  possíveis  de  serem  agrupados  de  diferentes  maneiras,

tornando  essa  peça  não  mais  apenas  móvel  em seus  elementos  internos,  mas

também em sua estrutura.  É importante ressaltar  que,  mesmo tendo uma forma

móvel,  a liberdade do intérprete em agrupar os fragmentos é relativa,  já que as

possibilidades de agrupamento são notadas pela compositora. Em relação a isso,

ela mesma escreve: “Apesar de a peça ser construída numa forma móvel, achei que

ainda  inibia  a  espontaneidade  do  executante.  A notação  se  tornava  um artifício

repressivo ao invés de um estímulo dinâmico.” (OLIVEIRA, 1984a, p. 51)

33 “In some ways this constellation is like the map of an unknown town […]. The itinerary is left to the
interpreter's initiative; he must direct himself through a tight network of routes.”

34 “We are walking in a deep forest looking for roads. Maybe someone is over us on a plane and
could see how simple the way is. But for us it is unknown.”
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Fig. 6. Excerto da partitura de One player and four keyboards (OLIVEIRA, 1984a, p. 51)

Usando essa estruturação desenvolveu obras de maior porte, como Teatro

probabilístico, no qual utiliza-a tanto para som, movimento, luz ou imagem e câmera

de TV. Os intérpretes (músicos, atores, bailarinos, iluminadores, vídeo/film-makers,

TV,  público)  improvisam,  baseados  numa  estrutura  predeterminada,  por  uma

partitura que é, na verdade, um mapa de uma cidade imaginária, sobreposta por

quadros  intersectados  por  “estradas”,  regidos  por  um  “condutor  de  tráfego”.  O

regente representa a autoridade que impõe suas ordens a todos, mas que não se dá

conta da imprevisibilidade, perdendo, então, o controle sobre alguns eventos. “Ele é

um  tipo  de  deus  militar,  que  controla  a  liberdade  do  intérprete,  ditando  ordens

através de sinais. Ele tem poder sobre tudo, e mesmo assim não pode prever tudo”35

(OLIVEIRA, 1968, p. 35, tradução livre). Esta partitura é projetada, de maneira que

todos possam segui-la. 

35 He is a kind of military god who controls the freedom of the performer by dictating orders through
signs. He has power over everything, and yet he cannot predict everything.
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Fig. 7. Performance de Teatro Probabilístico (OLIVEIRA, 1984a, p. 115)

Entre as “estradas” encontram-se quadros divididos em seis partes – cada

uma rotulada com alguma das seguintes letras: M (músico), A (ator), D (dançarino), L

(luz),  TV  e  P  (público)  –,  sendo  cada  parte  colorida  (alaranjada)  ou  branca,  e

numerada, “1” ou “2”. Um quadrado branco representa um evento negativo e um

alaranjado é considerado como evento positivo, sendo os números 1 e 2 indicativos

de um evento curto e longo, respectivamente.

Músico Ator Dançarino Luz TV Público

Negativo Silêncio,
porém
fazendo
movimentos

Silêncio,
porém
fazendo
movimentos

Imóvel,
porém
executando
sons

Black  out
usando
projetores

Vídeo-
tape

Siga as 
instruções para 
a categoria 
escolhida

Positivo Som Comunicação
verbal

Movimento Iluminação Televisio-
nando ao
vivo

Siga as 
instruções para 
a categoria 
escolhida

Fonte: OLIVEIRA, 1984a, p. 118.
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Fig. 8. Mapa-partitura Teatro probabilístico III (arquivo pessoal: Jocy de Oliveira)

Em 1968, Jocy escreve (CARVALHO, 1968, p. 29, tradução livre): “Os artistas

de hoje buscam uma estrutura móvel  livre,  relacionada às descobertas de nosso

universo  –  aberta  a  possibilidades eternas e  concepções filosóficas  cósmicas”36.

Essa ideia, assim como as experiências que teve como intérprete, ao lado de John

Cage,  direcionaram seus caminhos,  levando-a,  no início  da década seguinte,  ao

desenvolvimento de obras de grande envergadura, com caráter aberto, utilizando

todos os meios possíveis, e buscando o envolvimento ativo de todos os presentes,

incluindo o público – era demandado do público que reagisse frente aos estímulos

produzidos pelos intérpretes.

A ambição dos vanguardistas quebrou a equação do concêrto clássico –
executante  e  público  –  para  alargar,  numa  integração,  o  âmbito  da
realização  artística  pela  participação  ativa  dos  três  elementos
componentes da mesma: compositor, intérprete e público. Daí o anseio

36 Artists of today search for a free mobile structure related to the discoveries of our universe – open
to eternal possibilities and cosmic philosophical conceptions.



123

de uma nutrição viva da concepção musical pela flagrante captação das
reações do ouvinte tornando-o participante da concepção e execução
da obra. (PICCHIA, 1966)

No  entanto,  com  o  passar  do  tempo,  Jocy  começou  a  questionar  esse

envolvimento  do  público,  já  que,  sendo  a  sua  participação  imposta,  dentro  da

perspectiva  de  abertura,  foi  percebida  como  um fechamento.  Em vista  disso,  o

caráter de sua obra foi se transformando.

isso  é  uma coisa  que  veio  no meu trabalho  aos poucos,  começou  na

década de 70, quando fazia muita coisa num gênero do happening, em

coisas  mais  abertas,  indeterminadas,  que  muitas  vezes  eram

imprevisíveis, e que exigiam a participação do público, e pouco a pouco

comecei  a  entender...  mas  isso  me  fez  pensar,  aos  poucos,  que

tratávamos o público como o jardim de infância, porque você não pode

obrigar alguém a participar, então, aquilo que queríamos apresentar como

livre, como ruptura ao tradicional, no momento que você começa a obrigar

é um contrassenso... Então passei a usar essas peças de uma forma mais

aberta ainda, no sentido de eventos urbanos... algumas peças que eram

feitas em pequenas regiões da cidade, tomando a cidade, sem duração

previsível... pouco a pouco foram tomando uma nova estrutura operística,

digamos.

Pouco a pouco o público foi perdendo seu papel ativo, tornando-se, outra vez,

espectador.  Mesmo nesses eventos urbanos, o público, por maior que fosse sua

interação com o ambiente da performance, voltava a ter uma postura fruitiva. Aos

poucos  foi-se  perdendo  a  demanda  de  reação  do  público;  agora  buscava-se  a

reflexão (para tanto volta-se cada vez mais à ideia cósmica, assim como para o

mundo oriental). 

As estruturas combinatórias cada vez mais livres aparecem também em sua

obra estritamente musical. No ano de 1976 apresenta  Dimensões para 4 teclados,

onde os instrumentos e o intérprete são distribuídos da mesma forma que em One
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player and four keyboards, mas dessa vez não há partitura, há uma fita pré-gravada,

disposta em um sistema quadrifônico de distribuição de som ao redor do público,

com o intérprete no palco, entre quatro instrumentos, compondo ao vivo, em tempo

real, como em um improviso. A única base é a fita. Portanto, o elemento “intuitivo”

torna-se central (da mesma forma que nas obras já descritas), guiado apenas por

algumas instruções verbais e gráficas. Nessa mesma perspectiva, em 1977, compõe

Wave song, que, segundo a autora, “induz a um estado mental de paz, semelhante a

atingir alfa” (OLIVEIRA, 1984a, p. 54). 

Esse ambiente reflexivo foi construído em maior escala em seu  Música no

espaço, intercalando textos meditativos e ecológicos entre obras musicais, propondo

ao público  uma maior  integração do homem com o universo.  “Os elementos  de

projeção espacial,  artes  visuais  e  a música  enfatizam uma indução à calma,  ao

sonho, a uma visão pacífica em relação à natureza e ao cosmo”. 

Em Nova Iorque, quando o público entrou no Planetário, o domo estava
já totalmente coberto por slides formando um verdadeiro caleidoscópio.
[…]. O uso do laser criou no domo uma dimensão de profundidade, se
fundindo aos efeitos espaciais, dando a impressão de nuvens, estrelas
e auroras boreais em diferentes tonalidades. […]. Jurek Olbrychtowicz
criou esculturas de luz, projetando imagens luminosas tridimensionais
num módulo  de  plexiglass  no  qual  são  suspensos  centenas  de  fios
translúcidos.  As  esculturas  são  compósitos  dinâmicos  criados  pela
projeção simultânea de várias imagens cambiantes em cores e formas.
A luz  é  ao  mesmo  tempo  captada  pelo  módulo  e  emitida  em  sua
trajetória através dele, captada e solta, existindo somente numa forma
momentânea.  Durante  o  espetáculo,  as  esculturas  –  como  imagens
holográficas – são projetadas no espaço da “performance” onde elas
interferem e sofrem interferência da execução musical e até mesmo do
movimento dos músicos. Os dois elementos impulsionam um ao outro
criando um único evento em tempo real. Cada “performance” é portanto
única, irrepetível. (OLIVEIRA, 1984a, p. 135-137)
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Fig. 9. Folder da apresentação de Música no espaço no Hayden Planetarium, Nova
York, 1983 (OLIVEIRA, 1984a, p. 132)

É importante ressaltar,  como já  mencionado no capítulo  2,  em relação às

poéticas da vanguarda, que o elemento eletroacústico perpassa toda a obra de Jocy,

mesmo  em  se  tratando  de  obras  com  fonte  não  eletroacústica.  A  pesquisa

eletroacústica é determinante na percepção dos fenômenos sonoros. 

Sempre dentro dessa mesma perspectiva poética, em 1987, tem início sua

produção  operística  –  eixo  principal  de  sua  produção  até  hoje  –,  sendo  Fata

Morgana a primeira dessa série de “óperas multimídia”. 
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Essa produção parece ir de encontro ao pensamento de Richard Wagner, não

do  ponto  de vista  técnico  ou  estético,  mas por  pensar  a  ópera  como mais  que

apenas música,  e sim, uma conjugação entre música,  texto,  teatro,  dança,  artes

plásticas, enfim, a conjugação de tantas linguagens quantas forem possíveis para

causar  o  que  podemos  chamar  de  “imersão”  do  espectador  na  obra.  Wagner

criticava a ópera tradicional por dar ênfase demasiada à música, em detrimento dos

demais aspectos dramáticos. Acreditava que na tragédia grega todos os elementos

eram unidos e que em algum momento foram separados. “A tragédia era uma forma

de  arte  total  ou  integral  (Gesamtkunstwerk),  na  qual  palavras,  música  e  dança

desempenham cada qual um papel, sendo tudo feito por uma única pessoa, que não

apenas  escrevia  o  texto  e  a  música  e  coreografava  as  danças,  como  também

treinava os intérpretes e dirigia a apresentação.”  (LLOYD-JONES, 1995, p.  180).

Para Jocy, “Vivemos numa sociedade cada dia mais visual e menos auditiva, isto

pela imposição dos meios de comunicação e poluição sonora. Assim, uma peça que

envolva  meios  visuais  terá  mais  condições de tocar  a  sensibilidade e  ampliar  a

percepção do ouvinte espectador” (OLIVEIRA apud COELHO, [2008], p. 4).

 Wagner, em sua época, construiu um teatro onde escondeu a orquestra em

um fosso, escureceu o teatro, organizou o público de maneira a focar o palco. Jocy

utiliza  as  tecnologias  para  ampliar  o  poder  expressivo:  são  vídeos,  instalações,

projeções, amplificações, distorções, procurando “um momento de intuição poética,

um momento  de  verdadeira  cumplicidade  entre  artistas  e  com a  audiência,  um

momento  que nossa percepção de tempo e  espaço se  expanda e mergulhe no

nosso interior” (OLIVEIRA apud COELHO, [2008], p. 3). É a Gesamtkunstwerk, obra

de arte total, de que Wagner falava.

Tanto música como teatro são tratados com igual importância. O que
difere  da  ópera  tradicional  é  a  completa  simbiose  dos  elementos
musicais  e  cênicos  ampliados  por  suportes  de  multimídia,  sem uma
linearidade e deixando ao ouvinte/espectador a liberdade de captar a
obra através de sua percepção.
O processo de compor a música, escrever o roteiro e um texto original,
tem sido simultâneo e,  portanto,  dirigi-las é uma decorrência natural,
uma vez que a concepção musical e cênica está totalmente integrada.
(COLEÇÃO, [2008], p.7)
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A composição de suas óperas se dá a partir da composição de “células”, ou

“segmentos”, seguindo, na realidade, a mesma lógica de sua “forma caleidoscópica”,

transcrita  agora  ao  plano  macro.  Neste  contexto,  essas  células  surgem  como

pequenas obras  independentes  que também podem se combinar  formando uma

obra  maior  de  acordo  com  os  intuitos  e  necessidades  da  compositora.  São

segmentos interdependentes, que podem ser apresentados tanto sozinhos como em

conjunto.

[…] na verdade eu trabalho com módulos. São segmentos que depois
vão  se  agrupando,  às  vezes  tomam  até  uma  sequência  diferente,
porque nunca uso um processo linear; é bem mais amplo, mais aberto.
Também por uma questão prática, porque, evidentemente, eu trabalho
tanto a música, que é minha vida, como trabalho, concomitantemente, a
cena e os aspectos visuais, vídeo, tudo o que vem em conjunto quando
se  trata  de  uma  peça  de  música-teatro,  de  ópera.  Trabalhar  com
módulos é uma maneira de ter mais oportunidades de se ouvir, de se
fazer  a  peça,  de  ser  executada,  porque  nem  sempre  se  tem
possibilidades  de  apresentar  uma ópera  de  80  minutos.  (OLIVEIRA,
2005)

Uma obra bastante representativa de seu pensamento é a ópera Kseni, que,

como já visto no primeiro capítulo deste trabalho, nasceu de uma encomenda feita

para  o  festival  de  música  contemporânea  de  Dresden  –  Dresdner  Tage  der

Zeitgenössischen Musik – que requisitou à Jocy uma peça musical de 20 minutos

para a soprano alemã Sigune von Osten. Surgiu então a peça Medea Ballade, que

deu ideia a toda a ópera, sendo também incorporada à  Kseni como uma de suas

“células”.

A ópera divide-se em 5 cenas, sem interrupção – Medea profecia, Revenge of

Medea,  Who cares if  she cries,  Nenhuma mulher  civilizada faria  isso,  e,  Medea

ballade –, e é toda construída a partir de uma pequena melodia medieval, anônima,

em  Langue  d´Oc  –  língua  românica  falada  principalmente  ao  sul  da  França  –

baseada  em Medéia  (fato  raro  no período medieval),  onde  ela  é  desconstruída,

reconstruída, transformada e processada.
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A  escrita  vocal  está  intrinsecamente  ligada  a  técnicas  estendidas  e  a

processos eletrônicos de manipulação, sendo a parte cantada sempre fragmentada

e  ligada  aos  timbres  instrumentais,  sejam  eles  produzidos  acústica  ou

eletronicamente. Nos momentos em que deseja a compreensão do texto, utiliza uma

emissão vocal no nível da fala ou em um tipo de Sprechgesang (“canto falado”, algo

entre o canto e a fala). 

O  texto,  também  baseado  em  Medéia,  tem  um  sentido  diferente  de  seu

original, concebido por Eurípides. Ele traz uma reflexão contemporânea, ou melhor,

atemporal, em cima do mito, sobre a mulher que é uma imigrante, transgressora,

que foi chamada de bárbara pelos gregos, foi discriminada, e que mata seus filhos

para salvá-los do mundo hostil que os espera, um mundo que irá violentá-los mais

do que a morte. Em Kseni o infanticídio tem um caráter não do sacrifício dos filhos,

mas, principalmente, do sacrifício da mãe em ter que matá-los. É a crítica a um

mundo incapaz de acolher o diferente e um chamado ao direito de sê-lo.

Na segunda cena, Revenge of Medea, há a queima, em palco, de um grande

vestido, vestido que é uma fonte emblemática na peça e que representa o mito de

Medéia, representa a proteção e ao mesmo tempo a arma. Sua queima representa

justamente a destruição, tanto dessa arma como dessa proteção.

Toda a ambientação, cenografia, figurinos, direção de arte, enfim, todos os

elementos  da  obra  buscam  a  atemporalidade  do  mito,  a  atemporalidade  das

questões sociais que o mito traz à tona, questões como a convivência entre pessoas

das mais diversas origens representada pela instrumentação tanto ortodoxa quanto

heterodoxa,  pela  confecção  de  instrumentos  que  nem  existem  enquanto

instrumentos, no caso, uma espécie de escultura sonora feita de metal, o uso de

instrumentos indianos e tailandeses, instrumentos clássicos como o violoncelo e o

clarinete,  a  guitarra  elétrica,  além de  sua  execução,  que  pode  seguir  nas  mais

diversas linhas.

O som especial da tambura indiana garante a calma meditativa. Há
outros instrumentos exóticos no palco, simbolizando o estrangeiro,
como gongos tailandeses, o mrdángan da Índia ou a Fingerbecken??
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de Burma. Instrumentos clássicos como o clarinete ou o violoncelo
ganham um efeito de estranhamento com ajuda de multiphonics ou
técnicas  especiais  de  arco.  As  duas  esculturas  sonoras  no  palco
também parecem ser de outro mundo: um pedaço curvo de metal
que pende sobre o palco e é tocado com um arco de contrabaixo. Ou
outra, com dois pedaços salientes de metal, que, quando sacudidos,
produzem um ruído ameaçador. [...]
Os instrumentistas fazem comentários, quase como um coro antigo,
a partir de  palavras-chave, pois Jocy de Oliveira, em sua partitura,
monta vários clusters sonoros numa espécie de colagem. Da mesma
forma,  os  textos  –  em  alemão,  inglês,  grego  ou  na  língua  galo-
românica. (BÖHMER, 2007, p. 2)

Fig.  10.  Apresentação de  Kseni,  SESC Pinheiros, São Paulo, 2007 (arquivo pessoal:  Jocy de
Oliveira. foto: Fábio Cancela)

Kseni é uma obra que representa bastante bem o pensamento de Jocy de

Oliveira,  integrando os elementos  de sua poética,  desenvolvidos por  décadas,  e

reforçando seu trabalho em busca de um novo conceito de ópera.

Kseni, A Estrangeira é bastante representativa do trabalho de Jocy
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de Oliveira, não apenas por ter como ponto de partida uma figura
feminina,  mas  também  por  reiterar  sua  busca  “por  uma  nova
linguagem  cênico-musical,  tentando  encontrar  novos  modelos  de
estruturas que possam vir  a  transformar  o concerto tradicional  de
ópera ou música-teatro.
Música, cena, figurino – uma coisa não é decorrência da outra. Todos
os  elementos  surgem  em  conjunto.  E,  com  isso,  a  partitura  ao
mesmo tempo em que nos propõe uma reflexão sobre os caminhos
do  mundo,  propõe  também  uma  discussão  sobre  os  próprios
conceitos  de  música  e  de  teatro,  se  distanciando  do  conceito
tradicional de ópera. Simultaneamente, sugere uma obra de arte que
tenta englobar os mais distintos elementos, resgatando aquilo que
faz dela um gênero tão especial. Sem paradoxos.  (SAMPAIO, 2006
apud COLEÇÃO..., [2008], p. 11)

Böhmer (2007, p. 2) ainda acrescenta:

Kseni – a estrangeira é o testemunho de Jocy de Oliveira sobre a
nossa era,  um chamado para  mais  humanismo.  Ela  transforma o
antigo em algo novo.  Ou a novidade em algo antigo,  ao fazer as
referências ao teatro grego com ajuda de ferramentas multimídia. Os
atos de vingança de Medéia não ocorrem diretamente no palco, mas
através de inserções de vídeo-instalações. Um vestido de noiva em
chamas. Uma mulher nua que se lava em uma poça d’água, a qual
começa  a  ficar  vermelho-sangue.  Também  são  purificadoras  as
defesas  apaixonadas  no  palco,  bem  na  linha  da  catarse  grega.
Assim, Jocy de Oliveira cria um teatro musical diversificado e forte,
com muito pathos antigo.

Em  sua  fase atual,  iniciada,  talvez,  em  razão  da  montagem  de  sua

retrospectiva, Imersão, no ano de 2008, olha para o passado e retoma a convivência

que teve com ícones da música  do século  XX.  Representam esse momento  as

óperas  Revisitando  Stravinsky  (2010,  lançada  em  DVD  em  2011)  e  Berio  sem

Censura (2012),  nas quais,  por  meio de suas lembranças,  traça o caminho que

compartilhou com eles (Stravinsky e Berio, respectivamente). Em ambas, Jocy une

composições suas com a destes compositores, cada um em “sua” respectiva ópera,

sem fazer  distinções entre sua música e a deles.  São as obras que com maior

contundência apresentam a ideia de Ramaut-Chevassus, citada no capítulo dois, da

não distinção entre o contexto que empresta e o que é emprestado. A meu ver, são

suas obras que mais, esteticamente, representam a perspectiva pós-moderna. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a Segunda Guerra Mundial eclode uma série de movimentos, em todas

as áreas, demarcando a busca por novos rumos para a humanidade. Na música,

destaca-se o movimento da vanguarda, que procurava alternativas para as velhas

certezas  musicais,  questionando  a  tradição  europeia.  Tem  início  uma  série  de

experimentações  em  direção  à  ruptura  do  nexo  linguístico  musical  tradicional,

buscando  um novo mundo sonoro.  “Os  compositores  exploravam possibilidades,

anexavam territórios, neutralizavam a oposição, avançavam, recuavam, mudavam

de lado.” (ROSS, 2009, p. 376)

Esse  contexto  é  construído  por,  ao  mesmo  tempo  que  desenvolve,  uma

geração de compositores que marcou os rumos da música ocidental, influenciando,

de uma forma ou outra, todas as gerações seguintes, fazendo com que a música

explodisse 

[…]  num  pandemônio  de  revoluções,  contrarrevoluções,  teorias,
polêmicas,  alianças  e  dissidências  partidárias.  A  linguagem  da
música moderna era reinventada quase anualmente: a composição
dodecafônica  deu  lugar  ao  “serialismo  integral”,  que  deu  lugar  à
música aleatória, que deu lugar à música de timbres livres flutuantes,
que  deu  lugar  a  eventos  neodadaístas  e  colagens,  e  assim  por
diante. (ROSS, 2009, p. 375)

Surge, já em meio ao burburinho, absorvendo as poéticas que estavam aí

sendo desenvolvidas, a jovem pianista Jocy de Oliveira, brasileira, que ao final da
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década de 1950, migra para a Europa e de lá para os EUA, onde desenvolve sua

carreira artística. Sistematicamente Jocy retornava ao Brasil, tanto como intérprete

quanto como organizadora de eventos voltados à apresentação da música e dos

compositores da vanguarda, incluídas nestes suas próprias obras.

Apesar de sua ativa atuação no meio cultural brasileiro, e sua inserção nos

principais  círculos  artísticos  da  música  “erudita”  do  país,  não  são  encontrados

estudos  de  maior  densidade  sobre  a  artista,  o  que  levou  à  proposição  desta

pesquisa, que teve como objetivo analisar sua poética, seu processo de produção,

os fatores que interferem, influenciam e provocam seu fazer artístico.  Devido  à

dispersão  e  rarefação  das  informações,  a  própria  Jocy  de  Oliveira  tornou-se  a

principal fonte de dados deste trabalho, o qual se constituiu numa sistematização

das  informações  e  numa  análise  abrangente  sobre  sua  poética,  e  o  contexto

histórico-cultural em que ela se constituiu, sem deter-se a analisar em profundidade

cada uma de suas obras.

Através do contato com a compositora, foi possível conhecer sua vida e obra,

de maneira a compreender seu lugar de fala e suas escolhas artísticas. O fato de ser

de uma família, além de ligada às artes, com condições financeiras e socioculturais

privilegiadas, proporcionou-lhe um desenvolvimento artístico amplo, além da melhor

formação possível ao piano, capaz de inseri-la na alta cúpula da música de concerto

do país. Foi a partir desse lugar que articulou sua rede de contatos. O primeiro a

destacar-se nessa rede foi o maestro Eleazar de Carvalho, com quem se casou,

ainda jovem, e que lhe oportunizou uma vivência internacional ímpar, tendo acesso

direto às mais importantes figuras do meio. 

A análise dos dados coletados mostram que sempre houve em Jocy o impulso

a  extrapolar  a  produção  artística  enquanto  intérprete  –  paralelamente  ao  piano,

também compunha e escrevia peças teatrais, transcendendo a linguagem musical,

levando em conta também os elementos visuais e cênicos, assumindo uma postura

artística interdisciplinar. Esse impulso, provavelmente, foi o que levou-a a aproximar-

se da produção musical contemporânea e também de seus criadores, com quem

estabeleceu laços de cooperação, mesmo que como intérprete, absorvendo suas
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formas de produção. Sua ligação se deu com vários ícones dessa vanguarda, mas,

a  meu  ver,  a  produção,  os  conceitos,  técnicas  e  estéticas  de  quatro  desses

compositores, Luciano Berio, Olivier Messiaen, John Cage e Karlheinz Stockhausen,

surgem mais diretamente em sua obra e discurso. 

A obra  de  Jocy é  marcada  por  sua  experiência  musical  e  de  vida  nesse

contexto da vanguarda. A paisagem sonora eletroacústica, os meios eletrônicos de

produção sonora, a extensão das técnicas de instrumentos acústicos, a expressão

vocal, o acaso, a espacialização do som, a música intuitiva, a não periodicidade da

música oriental, as cerimônias e rituais de diferentes culturas, a natureza, o cosmo,

a mulher, o texto, os elementos visuais, a cena, e até o público, dão forma a seu

trabalho,  o  qual  é  composto  por  células,  constituindo  uma  obra  de  conteúdo

fragmentado,  “caleidoscópica”,  e  que  incorpora  interdisciplinarmente  diversas

linguagens e tecnologias. 

O movimento da artista se dá a partir da intérprete e se amplia à compositora,

e desta à artista multimídia, expandindo seu leque expressivo e levando-a a agrupar

músicos, atores, bailarinos, construindo uma linguagem onde elementos de diversas

origens se encontram. Foi a primeira compositora brasileira a produzir e dirigir suas

óperas.  Outra  característica  importante  é  sua  atuação  como  produtora  cultural,

sendo sua própria  empresária,  buscando verbas e apoio para “tirar  sua obra do

papel”,  diferentemente da maioria dos compositores da música de concerto, que,

dentre outros fatores, por não se movimentarem nesta direção, não têm suas obras

exibidas.

Esta pesquisa vem contribuir com as áreas de interseção onde se situa, por

inserir-se em uma lacuna existente na produção do conhecimento, constituindo-se

em uma abordagem inicial ao tema, o qual merece ainda ser explorado sob as mais

diferentes óticas e perspectivas.  O fato de ainda ser possível ter acesso direto ao

sujeito desta pesquisa foi vital  para a construção do trabalho, haja vista a pouca

bibliografia disponível, mas, mesmo se houvesse tal disponibilidade bibliográfica, há

informações que só o contato direto possibilita. A interação propicia a compreensão

de fatores que vão além do discurso direto; no entanto, a falta de outros olhares que
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proporcionem contrapontos traz problemáticas, como foi o caso deste trabalho, no

qual  praticamente  todos  os  materiais  disponibilizados  para  análise  foram

selecionados diretamente pela artista, ou escritos e publicados por ela mesma, ou

seja,  já chegaram ao pesquisador  com algum tipo de filtro.  Para ir  além dessas

limitações, seria necessária uma imersão em profundidade no campo de pesquisa, o

que demanda muito tempo, impossível de ser realizada no período de um curso de

mestrado. Ainda, o fato de ela estar ativamente produzindo, em movimento, dificulta

uma visão retrospectiva e a composição de um mapa fechado de sua poética, pois

isto  requer  um  distanciamento  temporal.  De  toda  forma,  este  constitui-se  um

trabalho  único,  que  pode  contribuir  e  fomentar  outras  pesquisas  sobre  a  artista

brasileira Jocy de Oliveira.
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ANEXOS

ANEXO 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA

– Como foi sua infância?

– De que forma a música e as artes entraram em sua vida?

– Como foi sua saída do Brasil?

– Você fala muito em compositores como Stravinsky, Berio, Cage...  como se

deu essa aproximação?

– Como eles a influenciaram, como aparecem em sua obra?

– Como se deu a passagem de pianista à compositora?

– Que papel social entende ter o artista, e quais são suas preocupações?
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