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MÚSICA AFUNDAMENTAL
Bernardo Girauta1

RESUMO: o artigo parte do trabalho Composition 1960 #15, de La Monte Young, 

para investigar e produzir construções conceituais que relacionem analogicamente 

música e mundo. Essa obra se insere nos tensionamentos da prática da notação 

musical ocidental e dispara uma investigação retroativa acerca da noção pitagórica 

de harmonia das esferas. Ela pode indicar, ainda, as possibilidades de uma analogia 

renovada entre música e mundo através do conceito de ruído. Palavras-chave: mú-

sica, cosmologia, harmonia, ruído.

1.

Em 1960, o artista norte-americano La Monte Young publica uma série de pe-

ças musicais. As partituras das chamadas Composition 19602 são quase todas 

verbais, feitas de palavras, sem indicações de notas musicais ou métricas rít-

micas. A maioria delas é feita de instruções para a realização de tarefas que se 

aproximam da música, mas apenas para tangenciá-la: ora a composição envolve 

um piano, mas ele não deve ser tocado, e sim alimentado com feno e água. Ora 

a situação proposta na partitura envolve a criação de uma situação que gera-

rá certos sons mais ou menos indeterminados de antemão. Como um todo, o 

corpo da série habita o campo musical. Individualmente, porém, cada partitura 

parece apontar, cada uma a seu modo, para uma reconfiguração dos limiares 

desse mesmo campo. Podemos entender as Composition 1960 como parte de 

1 Bernardo Girauta é músico e pesquisador. Possui dois álbuns solo, duas pessoas 
vestindo trajes formais sentadas atrás de uma bancada sobre um fundo azul (2018, 
Seminal Records) e CMiK ICF-10 (2020, independente), além de Fantasma (2019, QTV 
Selo), produzido em parceria com Gabriela Nobre. Atualmente, cursa doutorado em 
Comunicação e Cultura na UFRJ, onde pesquisa algumas relações entre música, filoso-
fia e tecnologias de comunicação. E-mail: bernardogirauta@gmail.com.
2  cf. todas as Composition 1960 publicadas em LELY; SAUNDERS, 2012. 
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um conjunto mais amplo de trabalhos artísticos que Liz Kotz chamou de “pa-

lavras para serem olhadas” (KOTZ, 2007) – experiências que fazem da palavra 

escrita um material plástico que permite operar uma reconfiguração dos campos 

das artes visuais, da poesia e da música, além de contribuir decisivamente para 

a emergência de categorias como as de performance, happening e arte concei-

tual.

Fig. 01: Composition 1960 #15, de La Monte Young. Fonte: MoMA.

Na #15 (Figura 01), dedicada ao poeta dadaísta Richard Huelsenbeck, 

vemos as palavras “essa peça são pequenos redemoinhos lá fora no meio do 

oceano”. Não há sons específicos a serem executados ou reproduzidos, nem 

ações ou processos explícitos a serem performados. Henry Flynt, artista de quem 

Young foi muito próximo, observou que as Composition 1960 designavam como 
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“partitura musical” algo que fosse “muito deficiente para ser uma partitura” 

(1996, p. 84). Se juntas em um grupo as Composition 1960 ainda parecem pre-

servar uma certa relação com a música, a composição #15, especificamente, se 

lança mais radicalmente a um “lá fora”, o “meio do oceano”. Contudo, é preci-

samente ela que permite, através desse lançar-se para fora de si, um mergulho 

ainda mais profundo em uma genealogia do próprio conceito de música.

Podemos postular que, enquanto conceito que habita e percorre nosso 

mundo, a música guarda dentro de si certas características fundamentais que a 

especificam. Dentre essas características internas, nenhuma parece mais impor-

tante do que o som. Ele é como seu fundamento principal, sua marca essencial e 

condição de possibilidade: sem o som, não estaríamos jamais diante da Música. 

Porém, para friccionar a proposta de La Monte Young, que não fornece muitas 

pistas à escuta, é preciso tentar escapar de quaisquer fundamentos, mesmo 

que isso implique em correr os riscos da dissolução da Música enquanto tal, seu 

afogamento no oceano. Seguindo o indício sugerido pela palavra “out” (“fora”), 

é preciso traçar um percurso em direção a uma música afundamental.

2. 

No século VII, pouco antes de sua morte, o bispo Isidoro de Sevilha compilou 

em uma enciclopédia diversos escritos etimológicos. Um dos verbetes se chama 

A música e seu nome:

A música é assim nomeada por derivação da palavra Musa. Era através da música 

que os poderes moduladores da canção e da voz eram buscados. O som, por 

pertencer ao domínio do sensível, flui em direção ao passado e desaparece, sen-

do impresso na memória.3 Daí a invenção dos poetas gregos de que as musas 

seriam filhas de Júpiter e da Memória, Mnemosine, pois a menos que os sons 

sejam seguros pela memória dos homens, eles perecem, já que não podem ser 

escritos. (ISIDORO, 2006, p. 95)

3  “Quarum sonus, quia sensibilis res est, praeterfluit in praeteritum tempus, inpri-
miturque memoriae.”, no original. 
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Isidoro afirma, portanto, que a música desaparece quando o instante pas-

sa, sendo então impressa na memória. Assim, os espíritos dos homens seriam 

as primeiras tecnologias de gravação sonora. Cerca de cem anos depois, alguns 

monastérios da Europa desenvolveram formas de notação musical que não 

tinham conexão direta com outras experiências de notação anteriores, como 

as da Mesopotâmia, da Grécia Antiga, etc. Essa nova prática complexifica a 

afirmação de Isidoro sobre a impossibilidade de grafia dos sons. Sua impressão 

começa a deixar a estranha e oscilante imaterialidade do espírito, ou da alma, 

em direção à tecnologia material e visível da partitura. Assim, os praticantes da 

Música passaram a transmitir suas técnicas através da imagem, superando as 

dificuldades de tradução entre as impressões deixadas nas memórias espirituais 

dos homens.

Essa tecnologia de grafia dos sons em imagens, a notação, não se limi-

tou à função de extensão da memória e, portanto, de representação visual de 

sons pré-existentes. Mais do que isso, ela alterou o campo de possibilidades da 

memória, cuja sede deixou o espírito e se fixou na concretude do manuscrito. A 

notação passou a canalizar as práticas sonoras, padronizando-as e fornecendo 

bases e esquemas formais a serem explorados pelos compositores. A música 

passa a se mover em direção a uma formalização sintática e semântica das 

alturas (grave e agudo) e das durações temporais. A existência da notação per-

mitiu combinações e organizações formais antes inimagináveis, de modo que a 

atividade de compor passa a se confundir, na Europa, com a de escrever uma 

partitura. É famosa a história da composição da nona sinfonia de Beethoven: o 

compositor estaria surdo quando a escreveu.

Ao mesmo tempo em que abriu novas possibilidades de organização mu-

sical, o pentagrama – forma principal de notação musical no ocidente desde 

o século XV – também impôs limites, planificando a música em seu modo de 

organização. Ele só admite como informação certas alturas, às quais chamamos 

notas musicais. É impossível indicar alturas situadas entre essas notas sem alterar 

a forma de notação. Todas as variações admitidas pela partitura pentagramática 

estão dentro de um campo limitado de sons: as doze notas do sistema tempe-

rado ocidental, dominante de Bach até o século XX. Depois, com a exploração 

de microtonalidades e com outras invenções no campo da música, novas formas 

de notação foram inventadas.
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3. 

Articulado à tradição ocidental de concerto, foi John Cage quem deu às par-

tituras uma característica totalmente nova. Com sua famosa experiência 4’33’’ 

ou Silent piece, na qual os músicos devem subir ao palco, mas são instruídos a 

ficarem a peça inteira em silêncio, Cage coloca no centro de sua música a ideia 

de indeterminação. A partitura dispensa sua função primordial, isto é, a de indi-

car as características morfológicas dos sons, e passa a servir como disparadora 

de situações que gerem sons imprevisíveis, indeterminados. Em vez da peça 

musical ser um objeto definido previamente, ela passa a funcionar como um 

processo que “não pode ser descrito em termos de sucesso e fracasso, mas sim 

como um ato de resultado desconhecido” (CAGE, 1973a, p. 13).

Se originalmente a partitura funcionava como um dispositivo que cap-

turava a duração dos sons musicais por um código que dividia o tempo e as 

frequências em partes mensuráveis, com a indeterminação de Cage ela se torna 

um trampolim para uma relação renovada entre a música e aquilo que está fora 

dela, isto é, os movimentos do próprio mundo. Cada situação gera seus próprios 

contornos formais. É precisamente esse o sentido de silêncio proposto por Cage: 

não como ausência de sons, mas como ausência de intenções pelo compositor 

através do esvaziamento de qualquer organização harmônica sintático-musical 

na produção dos sons. Trata-se de uma abertura do conteúdo musical às con-

tingências do mundo (CAGE, 1973b, p. 31). A música, assim, tem sua existência 

complexificada. Sua historicidade se ramifica; sua relação com aquilo que lhe é 

exterior se modifica, inclusive retroativamente, desnaturalizando e abalando os 

possíveis sentidos que o conceito de música possui. A Composition #15 de La 

Monte Young dialoga diretamente com a indeterminação de Cage, radicalizan-

do-a: não há sons, portanto, onde está a música?

4. 

Para encontrá-la, precisamos destacar não a sua relação com sua alteridade mais 

óbvia e imediata, a imagem visual, nem com a escrita ou mesmo outros cam-

pos artísticos, mas com o próprio mundo enquanto tal. Wittgenstein em seus 

Comentários ao Ramo de Ouro de Frazer, mostra que quando começamos a 

falar do mundo, essa estranha totalidade, e não daquela cadeira ou desta mesa, 
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estamos no terreno da especulação metafísica e, portanto, da magia (WITT-

GENSTEIN, 2018, p. 30). A música, em toda a sua multiplicidade e através de 

suas sucessivas reconfigurações, percorre esse terreno especulativo.

Não foi La Monte Young o inventor da música inaudível, nem foi Cage 

o primeiro, mesmo no ocidente, a conceber a música a partir de sua relação 

com o mundo. Ao contrário, a ideia de uma música autônoma, possuidora de 

fundamentos estéticos e formais autorreferentes, é uma exceção. No século VI, 

através de ideias da antiguidade – principalmente aristotélicas, mas também 

platônicas –, Boécio (1993) definiu um sistema educacional a partir das chama-

das sete artes liberais. Elas possuíam esse nome por serem as principais disci-

plinas a serem estudadas pelos homens livres. Foram divididas em dois grupos: 

trivium e quadrivium. O trivium consistia em lógica, gramática e retórica. O qua-

drivium, em aritmética, geometria, astronomia e música. Comparada à posição 

que ocupa nos sistemas educacionais modernos, a presença da música nesse 

grupo seleto de disciplinas causa certo estranhamento. Isso ocorre porque os 

conceitos, mesmo os mais metafísicos, têm uma história a ser escavada “no 

teatro dos procedimentos” (FOUCAULT, 1979, p. 26). Significa dizer que aquilo 

que compreendemos como música – suas práticas, seu campo, seu sentido, de 

modo geral – não param de variar, mesmo que a palavra permaneça a mesma.

No sistema de Boécio, especificamente, a música era dividida em três: 

musica mundana, musica humana e musica instrumentalis. Apenas a musica 

instrumentalis era audível para os homens. A musica humana dizia respeito ao 

espírito e ao corpo dos homens e a relação de proporção e boa medida entre 

eles aqui no mundo terreno. Já a musica mundana, essa sim a música primordial 

e essencial da qual as outras duas derivariam, dizia respeito à harmonia que 

atravessava todo o mundo, todo o universo enquanto estranha totalidade. A 

música audível, instrumentalis, era apenas uma expressão menor, terrena, da 

musica mundana e sua harmonia cósmica que garantia a coesão de tudo o que 

há (BOÉCIO, 1993, p. 86-90).

A música cósmica, especulativa e inaudível de Boécio é uma variação de 

uma ideia mais antiga, a da harmonia das esferas, cuja transmissão da civilização 

helênica antiga ao mundo medieval da Europa tem nele um ator fundamen-

tal. No interior da música enquanto arte secularizada, especialmente a partir 

do século XIX, a palavra harmonia é empregada para descrever, como explica 
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Schöenberg, “a ciência dos complexos sonoros e suas possibilidades de enca-

deamento, tendo em conta suas relações de equilíbrio” (SCHÖENBERG, 2011, 

p. 49). Trata-se de uma técnica de manipulação e combinação dos sons segundo 

certas regras formais inerentes, ao menos em sua gênese, à partitura pentagra-

mática abandonada por muitos compositores do século XX e nunca usada por 

incontáveis músicos fora e mesmo dentro da Europa.

Mas a antiga noção de harmonia das esferas não concebia esse sentido 

estético e sintático-formal sem uma proposição mais ampla: a de que o universo 

enquanto totalidade é Cosmos, e não Caos, ou seja, que possui medida, pro-

porção, equilíbrio e coesão. Essas quatro características expressam justamente a 

presença da harmonia, que opera como um conceito mediador entre a música 

e o mundo, produzindo uma relação analógica entre ambos. É esse terceiro 

elemento, a harmonia, que garante certa estabilidade de sentido aos outros 

dois, encerrando-os em identidades marcadas pela coesão harmônica.

De um lado, a invenção de uma totalidade cósmica – um mundo – que 

seria uma distribuição de elementos em uma organização compositiva absolu-

tamente coesa e eterna. Essa composição cósmica obedeceria a uma propor-

cionalidade universal que atravessaria tudo o que há, ostentando assim a força 

de uma lei ontológica. De outro lado, a afirmação de que a música organiza os 

sons a partir da mesma proporção coesiva, funcionando como expressão mais 

evidente dessa harmonia cosmológica cujos possíveis movimentos e variações 

eram compreendidos como acidentes de um sistema que privilegiava a estati-

cidade – da matéria, do mundo, das normas, da música, das funções – da vida, 

afinal. A presença dessa operação de analogia entre música e mundo a partir da 

mediação da harmonia esteve presente na Europa Ocidental por muito tempo, 

atravessando inclusive sistemas filosóficos e cosmológicos que divergiam entre 

si em outros aspectos.

A música, quando associada à noção cósmica de harmonia das esferas, 

oscilava velozmente entre campos que hoje chamamos retroativamente de arte, 

política, ciência, cosmologia, metafísica, etc. Quando analisamos sua presença 

no sistema de Boécio, aquele seu fundamento supostamente indispensável, 

o som, move-se em direção às margens. A música essencial, cósmica, musica 

mundana, é inaudível, devendo ser compreendida pelo espírito, não ouvida pelo 

corpo, sempre a partir de seu caráter harmônico.
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A ideia de harmonia das esferas, em que as esferas são os principalmente 

os astros – as estrelas, planetas, luas – mas também os elementos como fogo 

e água e, no limite, todo ser ou objeto individuado, encontra sua gênese na 

figura de Pitágoras – daí ser chamada também de “pitagorismo musical”. Para 

os pitagóricos, a música consistia no exemplo mais perfeito de sua teoria das 

quantidades e das relações de proporção e medida que atravessavam todo o 

mundo, passando pela física, química, ética, política e religiosidade. A tradição 

pitagórica, na qual a música de Boécio se insere, sobreviveu até a modernidade 

através de diversos postulados acerca das supostas relações analógicas entre 

os graus discretos de uma escala musical e os graus – também discretos – do 

Cosmos como um todo.

Na modernidade, com exceção de alguns artistas do início do século XX, 

como George Gurdjieff, a relação entre música e cosmologia pitagóricas foi, aos 

poucos, desaparecendo. O gesto de John Cage também faz a música apontar 

em direção a uma totalidade mais ampla que é o mundo, ou, como ele costuma-

va afirmar, a natureza. Mas ele não o fez através da harmonia, de uma totalidade 

coesiva proporcional, e sim por uma tentativa de abertura ao silêncio audível, 

produtivo e imprevisível do mundo com o uso da indeterminação nas partituras. 

La Monte Young, com a Composition #15, radicalizou essa indeterminação. Ao 

dispensar o fundamento principal da música tal como a entendemos, isto é, 

ao dispensar o som, mas sem retornar à mediação apaziguadora da harmonia, 

Young salta sobre dois fundamentos ao mesmo tempo. Ele se situa no terreno 

de uma música afundamental.

A relação entre música e mundo é preservada, mas as bases sonoras ou 

harmônicas que os identificavam são dispensadas. Música e mundo se tornam, 

assim, conceitos a serem investigados a partir da própria fricção que os produz 

um no outro, e não mais através da mediação de um terceiro conceito, o de 

harmonia, que garantia a um só tempo a identidade estável de ambos. Essa 

nova relação talvez seja melhor compreendida se começarmos a buscá-la não 

em uma cosmologia sustentada pelas constelações medidas e ordenadas do 

céu pitagórico, mas, como indica Young, pela complexidade dos movimentos 

turbilhonares dos oceanos densos, escuros e desconhecidos abaixo de nós.
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5. 

Em 1991, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos 

(NOAA) detectou, com o uso de hidrofones, um som classificado como “inexpli-

cável” e “não-identificado”. Ele pode ser captado ao longo de vastas extensões 

do oceano pacífico, possuindo, portanto, uma gigantesca amplitude (volume). 

O som costuma alcançar picos na primavera e no outono, o que pode se expli-

car tanto por variações na captação como por mudanças sazonais – rítmicas – no 

ambiente de propagação, o oceano. Apesar de estar localizado em uma área 

de atividade vulcânica, sua origem não está resolvida. Seu volume geral tem 

declinado desde 1991, mas ainda pode ser detectado pelos hidrofones estadu-

nidenses. Por ser extremamente grave, com suas principais frequências estando 

posicionadas abaixo do nível das frequências audíveis para os ouvidos humanos, 

diz-se que se trata de um infrassom. Ele pode ser ouvido por outros animais ou 

máquinas. A agência lhe deu um nome: upsweep. 4

Novamente, nos confrontamos com a tensão entre som e impressão. 

Agora, também em uma confrontação com o “som inaudível”, essa ideia que 

só pode existir em certa ecologia de máquinas de escutar. Sabemos que hoje a 

grafia dos sons está principalmente nas formas de onda e nos seus modos de 

inscrição em vários tipos de materiais, e não mais na sintaxe dos pentagramas. 

As máquinas sediam a captação de ritmos vibratórios mesmo quando estes são 

imperceptíveis à espécie humana. Elas também operam a conversão desses si-

nais em análogos visuais – as formas de onda, por exemplo. Coube à NOAA a 

decisão estética final: transpor as vibrações capturadas ao interior do espectro 

de frequências da audibilidade humana.

Para que essa operação ocorra, um interesse precisa estar posto de an-

temão: a vontade de tornar audível todo o campo de individualidade de um 

som. Com a transposição de ritmos ao espectro do audível, busca-se iluminar 

a totalidade daquele som enquanto indivíduo, isto é, toda a sua operação de 

individuação, sua história, sua origem, seu destino, seus estados sucessivos. De 

outro modo, nos contentaríamos em apenas especular sobre suas extensões, 

seu espraiamento por todas as direções possíveis ou prováveis. Aqui, os primei-

4  cf. a página da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Es-
tados Unidos. Disponível em: https://www.pmel.noaa.gov/acoustics/sounds/upsweep.
html. Acesso em 7 de out. 2020.
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ros aliados desse desejo estético foram os hidrofones – as máquinas de escuta 

submarina. São eles que conseguem se colocar no centro de certos conjuntos 

de vibrações do oceano. A NOAA pode então produzir, através do ato de nave-

gação nesses conjuntos, um mapa que, entre outras operações, distingue sinal 

e ruído, abrindo caminho para o ato de individualização analítica de um único 

som – o upsweep, cuja individualidade é selada definitivamente através do ato 

de nomeação.

6. 

Como esquema geral, o pitagorismo cosmo-musical pôde sobreviver por sé-

culos a diferentes rupturas epistemológicas mais ou menos radicais. Enquanto 

objeto técnico, a partitura pentagramática era seu símbolo, seu resíduo e seu 

arauto. Por sua inerência ao sistema de doze notas e a uma concepção funda-

mentalmente extensiva do tempo, o pentagrama – diferentemente do conjunto 

entre hidrofones, espectrômetro, equalizador e computador – é uma tecnologia 

que só pode produzir e sediar uma relação analógica entre música e mundo se 

sustentada por um certo determinismo cósmico e estético expresso na noção de 

equilíbrio harmônico. Na modernidade, emergem configurações de forças que 

expressam interesses radicalmente diferentes e que acabam por submergi-lo e 

mantê-lo no fundo.

A intensificação da produção e circulação de objetos técnicos alterou de-

finitivamente o espectro sonoro, culminando em uma multiplicidade de proces-

sos musicais que parecem refratar uma musicologia baseada estritamente em 

análises harmônicas. No cada vez mais autonomizado campo científico, houve o 

papel decisivo assumido pelas noções de probabilidade, suspendendo a dico-

tomia entre lei científica e contingência que marcava os sistemas cosmológicos 

pitagóricos (HACKING, 1975). Na própria física, trata-se de postular mundos 

que possam responder a determinadas tendências probabilísticas em vez de 

determinar um universo completo, mecanicista e determinado (WIENER, 1954, 

p. 14), virtualmente capaz de se adequar a quaisquer perguntas, como é o cos-

mos pitagórico.



81 edição DEZ / 2021

7. 

Porém, começando a emergir no início do século XX, ramificando-se e alcan-

çando uma complexidade cada vez maior nos dias de hoje, temos o conceito 

de ruído (noise). Ele funciona como sede de uma nova analogia entre música 

e mundo nesse cenário no qual se destaca uma multiplicidade de processos 

estéticos, epistemológicos, sociais, científicos e políticos irredutíveis a quaisquer 

unidades puramente estruturais.

Nas ciências, o ruído é um conceito de relevância crescente e cujos 

contornos remetem justamente à emergência da probabilidade nos sistemas 

científicos. Esse fenômeno, que abarca também decisivamente o conceito de 

informação, expressa a indissociabilidade entre caos e ordem, agora entendidos 

como não-dicotômicos – seja apenas no interior dos sistemas técnicos de infor-

mação ou, como quando a partir da cibernética de segunda ordem, em um mo-

vimento que parece tentar alcançar uma escala cósmica (cf. MALASPINA, 2018). 

Sonoramente, o conceito de ruído está diretamente associado à proliferação 

dos barulhos das máquinas elétricas e térmicas inauguradas ou multiplicadas na 

sociedade industrial e urbana. Paralelamente, foi e ainda é muito utilizado em 

relação à “música” para descrever sons ditos “desagradáveis” ou “incômodos”, 

seja lá o que tais palavras signifiquem. Esse uso serve também de modelo para 

uma metáfora recorrente que associa o ruído a processos políticos que amea-

çam mecanismos de ordem e controle sociais em determinados contextos. Há 

ainda aqueles que praticamos uma música que costuma ser classificada como 

“noise” ou “noise music” – um paradoxo produtivo.

Escrever sobre uma relação entre música e mundo hoje é, antes de tudo, 

a invenção – talvez permanente – de um campo sempre turbulento através do 

qual poderemos traçar algumas coordenadas de um mundo provisório, sempre 

a ser construído enquanto já anuncia sua própria submersão nas malhas de uma 

nova reconfiguração.
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