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RESUMO 
As associações entre os elementos sonoros e visuais, como uma prática artística bastante 
recorrente com os recursos digitais, tem suas origens em um período que antecede a 
existência de meios audiovisuais. Neste artigo, procuramos apresentar alguns artistas que 
foram precursores ao usar este tipo de procedimento em diferentes contextos, como na 
Música, na Pintura e na Poesia. A partir desta busca, verificamos que muitos trabalhos 
foram produzidos a partir de traduções entre aspectos estruturais das diferentes linguagens, 
como por exemplo, por meio do emprego da técnica musical do contraponto na pintura. 
Dessa forma, pretendemos investigar o princípio das analogias entre sons e visuais e como 
contribuíram para a hibridação de diferentes manifestações artísticas. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT  
The associations between sound and visuals as an usual artistic practice with the digital 
resources has its origins in a moment that comes before the existence of the audiovisual 
media. In this paper, we present some artists who were forerunners in using this type of 
procedure in different contexts, such as music, painting and poetry. From this research, we 
found that many artworks have been produced from structural analogies between features of 
different languages, such as through the use of musical technique of counterpoint in painting. 
Thus, we intend to investigate the origins of the analogies between sounds and visuals and 
how this process established the hybrid aspect of the art. 
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O caráter híbrido sempre esteve presente nas artes através das combinações de 

suportes, meios, técnicas e linguagens. No contexto das produções que carregam o 

propósito de relacionar os elementos visuais e sonoros é evidente o interesse por 

uma confluência entre os gêneros artísticos assim como entre diferentes disciplinas, 

como as artes e as ciências. Ao observarmos as aproximações entre as Artes 

Visuais e a Música podemos constatar que, em muitos casos, os cruzamentos 

propostos pelos artistas ocorre através de relações baseadas em analogias. 

Pelo menos desde a Antiguidade, quando foram estabelecidas as primeiras 

correlações entre cores e sons, podemos encontrar o uso de analogias. Isto ocorreu, 

por exemplo, a partir das primeiras tentativas de uma sistematização musical na 

Grécia Antiga, quando Pitágoras deu início aos estudos sobre a harmonia dos sons 

e as notas da oitava musical baseado em relações matemáticas. Em seus estudos, 

Pitágoras propôs associações entre as frequências sonoras e os movimentos dos 

corpos celestes, definidas através do conceito de Música das Esferas, o qual teve 

continuidade com Platão e influenciou os estudos de diversos filósofos, artistas e 

cientistas. 

Por meio das divisões matemáticas, Pitágoras aplicou suas concepções sobre a 

harmonia em vários outros fenômenos da natureza e não somente à música e na 

astronomia. Deste modo, ao estudar as propriedades da luz foi, de certo modo, 

natural surgir relações entre as cores, para as quais foram estabelecidas uma nota 

musical equivalente. Em seguida, os tratados de Aristóteles são de grande 

importância para estas associações entre as harmonias dos sons e das cores. No 

tratado On the Soul, Aristóteles descreve o som como um movimento particular do 

ar, antecipando o que os cientistas iriam sugerir, vários séculos após, ao estudar as 

propriedades do som como ondas que se propagam no espaço. Estas ideias abriram 

o caminho para que fossem estabelecidas diversas propostas de relações1 entre os 

sons e a luz levando em consideração as suas frequências. Contudo, as analogias 

de Aristóteles não consideravam somente os fenômenos acústicos e óticos, pois 

envolviam ainda o paladar a partir das correspondências que traçou entre as cores e 

os sabores. Para Aristóteles, o branco teria um sabor doce, o azul seria salgado, o 

preto amargo, e, assim, cada cor apresentaria uma sensação gustativa específica. 
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Nas artes, encontramos este tipo de associação em diversas situações, como na 

Música, nas Artes Visuais, na Poesia, e principalmente nas propostas que surgem 

pelo cruzamento entre as linguagens como a Música Visual. Neste contexto, as 

associações acabam tornando-se o fio condutor dos trabalhos, afinal, a proposta dos 

concertos de Música Visual com os órgãos coloridos concentravam-se justamente 

em estabelecer relações entre as notas musicais e as cores utilizando os estudos 

científicos ou as próprias impressões dos artistas a respeito dos cruzamentos entre 

as sensações. Se buscarmos os sistemas de correspondências empregados pelos 

desenvolvedores dos órgãos coloridos, constataremos que as relações adotadas 

foram bastante diversas, alguns baseavam-se em estudos científicos buscando 

desenvolver conceitos matemáticos e físicos, enquanto outros empregavam 

métodos mais subjetivos. 

O pintor Alexander Rimington, por exemplo, desenvolveu um instrumento de cores 

devido ao seu interesse em conceber uma Arte das Cores. Assim, recorreu a Música 

não apenas pelas semelhanças que encontrou nas propriedades físicas da luz e do 

som, mas principalmente pelo interesse dos efeitos emocionais que as músicas 

podem causar nas pessoas. Apesar de refletir sobre este processo a partir de 

conceitos físicos, como o aspecto vibracional das cores e dos sons, Rimington 

defendia que estas analogias, no contexto artístico, deveriam concentrar-se somente 

no aspecto psicológico para desenvolver efeitos emocionais com as relações entre 

diferentes frequências de cores e de sons.  

Harmony and discord, contrasts and blending in sound and in colour 
are, for instance, questions directly concerned with the impressions 
produced upon us, are complicated by various psychical 
considerations, and are therefore more or less outside the domain of 
physical science. The latter its clear and unbiased vision gives us its 
invaluable assistance up to a certain point, but there it leave us, as to 
this question of colour sensations and their mental influences, to 
pursue our own experiments and make our own deductions. 
(RIMINGTON, 1902, p.126–127) 

Na história da Música Visual, diversos modelos de órgãos coloridos foram 

inventados empregando diferentes sistemas e funcionalidades, como os 

instrumentos luminosos de Bainbridge Bishop, Baranoff Rossiné, Mary Hallock 

Greenewalt e de Thomas Wilfred. Também foram desenvolvidos os instrumentos 

que combinavam o jogo de luzes com a produção de sons como o Clavecin Oculaire 
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(1742) de Castel, o Pyrophone2 (1873) de Frédéric Kastner, ou o órgão de Alexander 

Laszlo para os concertos Farblichtmusik (1925). Porém, em 1930, com a inclusão da 

banda sonora na película cinematográfica e a invenção de um sistema de tradução 

ótica dos sinais elétricos à síntese sonora, foi possível desenvolver em um único 

meio um processo autônomo para gerar sons e cores, ou ainda imagens, em perfeita 

sincronia. Diferente dos órgãos que necessitavam da execução de uma pessoa para 

viabilizar a combinação das luzes e dos sons, com os sistemas fotossensíveis era 

possível produzir uma peça audiovisual previamente em uma única mídia que 

poderia ser reproduzida inúmeras vezes sem a performance dos criadores do filme. 

O processo criativo com os sistemas fotossensíveis utilizados à sonificação dos 

filmes recebeu diferentes nomes, tal como Graphical Soundtrack, e foi explorado 

inicialmente por artistas como Oskar Fischinger, Rudolf Pfenninger, Len Lye, 

Norman McLaren, Lis Rhodes, entre outros, para tornar possível a visualização do 

sons. Assim, as mesmas formas e gráficos que eram gravados sobre a película para 

gerar os sons graças ao recurso de transcodificação da faixa sonora do filme, 

também poderiam ser registrados na faixa visual da película para gerar uma 

projeção simultânea das informações gravadas na parte sonora. As produções de 

Graphical Soundtrack geralmente eram realizadas a partir do registro fotográfico dos 

desenhos feitos em outros suportes como o papel. Porém, houveram artistas, como 

Lye e McLaren, que desenharam diretamente sobre a película de celulóide. Assim 

como também aconteceram outros tipos de intervenção sobre a película, como no 

filme Dresden Dynamo (1971), de Lis Rhodes, que emprega a técnica de dry transfer 

sobre as 2 faixas do filme, ou o Mothlight (1963) de Stan Brakhage, feito com a 

colagens de materiais orgânicos translúcidos, como asas de insetos e folhagens, 

sobre o filme.  

Entre estes artistas da Música Visual vemos duas tendências no modo de relacionar 

os elementos sonoros e visuais nos filmes. A primeira diz respeito aos trabalhos que 

buscam uma correspondência absoluta entre os sons e os visuais, de modo que os 

movimentos das formas visuais nos filmes assumem o mesmo ritmo da música, ou 

então, que as cores correspondam as notas musicais. Mary Ellen Bute, ao falar de 

suas produções empregava o termo Seeing Sound, enquanto que através dos filmes 

de Norman McLaren surgiu a expressão “what you see is what you hear, what you 
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hear is what you see”. Somam-se a estes artistas, Oskar Fischinger e Adriano 

Abaddo, por exemplo, entre os que se interessam por alcançar uma tradução 

baseada na correspondência bem evidente entre os aspectos sonoros e visuais. 

Outros artistas, como Hans Richter e Viking Eggeling, precursores da Música Visual 

com o meio cinematográfico, buscavam aplicar a técnica do contraponto para dar 

ritmo ao movimento das linhas e das formas, como verificamos nos filmes Rhythmus 

21 (1921) e Diagonal Symphonie (1924). Nas primeiras exibições dos filmes, 

Eggeling e Richter mantinham a apresentação em silêncio para que as imagens 

fossem responsáveis pela sensação sonora. Porém, mais tarde passaram a 

incorporar o som nas exibições buscando uma relação contrapontual entre as 

imagens e as músicas, logo, combinavam estes elementos sem propor uma 

tradução direta das formas visuais em sons e vice-versa. 

Esta relação contrapontual entre os elementos sonoros e visuais não é exclusiva das 

obras de Música Visual. Aliás, esta prática de tomar emprestada a técnica do 

contraponto, que tem origem na Música, para aplicá-la em outras linguagens foi 

bastante comum na Pintura e no Cinema. Diversos artistas já produziram trabalhos a 

partir de uma tradução da técnica do contraponto da Música para a Pintura, como 

Delacroix, Gauguin, Kandinsky e Klee, entre tantos outros, a fim de estabelecer uma 

ligação entre os elementos internos de uma pintura baseada em estruturas musicais.  

 A ideia de desenvolver um contraponto com elementos visuais em um quadro 

aparece, principalmente, no modo como são combinadas as linhas, as cores e as 

formas. Os pintores geralmente empregam regras do contraponto da Música a partir 

de suas transposições para outro meio e suporte com o intuito de explorar a 

harmonia com as cores, ou os ritmos com as formas, ou ainda para sugerir uma 

composição com todos os elementos na tela como ocorre com a combinação dos 

instrumentos em uma orquestra sinfônica. As primeiras telas produzidas a partir de 

estudos do contraponto revelam um período da Pintura moderna em que os pintores 

buscam explorar a dimensão temporal dos quadros. Portanto, encontramos artistas 

que baseiam-se na Música, uma arte que desenvolve-se no tempo, para realizar 

uma transposição criativa à Pintura do modo como os compositores articulam os 

sons em sua duração. 
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A composição musical por meio da técnica do contraponto desenvolveu-se durante a 

Renascença, mas teve seu ápice no Barroco tardio através das Fugas do compositor 

Johann Sebastian Bach. Neste período, o estudo do contraponto foi empregado por 

músicos como Mozart, por exemplo, responsável por composições que influenciaram 

a criação de obras de diversos artistas, tanto na Música como na Pintura. Como 

sugere Livio Tragtenberg (1994), o contraponto trata de sons que se contrapõem 

simultaneamente, logo, a técnica consiste em sistematizar a condução dos 

elementos musicais, como as linhas melódicas, que são combinadas para gerar 

harmonia e ritmo. Enquanto a harmonia corresponde ao ajuste entre notas em um 

acorde, o contraponto refere-se ao ajuste das melodias geradas pelos acordes. 

Poderíamos pensar que enquanto a harmonia lida com os sons simultâneos, o 

contraponto opera com a sucessividade dos sons, ou seja, a preocupação está 

voltada para a organização dos sons no tempo. 

Enquanto que nas Artes Visuais, muitos artistas almejam alcançar a harmonia nas 

telas através de um contraponto visual, como Kandinsky que buscava explorar o 

contraste entre diferentes tonalidades de cores, de tipos de linhas e de formas, 

assim como de movimentos e de sons. Kandinsky falava do sons interiores de uma 

pintura, como havia observado nas telas de Cézanne devido ao modo como as 

formas visuais eram reduzidas em fórmulas abstratas, em muitos casos a partir da 

matemática. Na Música, o contraste começa a partir da justaposição de dois sons e 

esta era a base da ideia de composição que Kandinsky aplicava nas pinturas. 

Logo, verificamos que a técnica do contraponto interessa aos pintores como uma 

possibilidade de estabelecer as correlações entre os elementos pictóricos. Em um 

dos diários escritos por Delacroix é apresentada uma conversa a respeito da Fuga 

entre o pintor e Chopin. O compositor entende o contraponto como um método para 

conceber uma lógica pura na música, considerando que cada parte da música tem 

seus próprios movimentos com os sons, os quais se complementam com outros 

movimentos como em uma superposição de vozes musicais. 

I asked him what stablishes logic in music. He made me feel what 
counterpoint and harmony are; how the fugue is like pure logic in 
music, and that to know the fugue deeply is to be acquainted with the 
element of all reason and all consistency in music. (DELACROIX, 
1937, p. 194) 
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Estes diálogos com Chopin tiveram grande influência na obra de Delacroix, no modo 

como articulou os elementos nas pinturas. Em outra passagem, Delacroix apontava 

sobre o aspecto musical das pinturas, como “A certain impression that results from a 

particular arrangement of colors, lights, and so forth that is what one could call the 

music of the painting”.3 O procedimento adotado por Delacroix de realizar um 

contraponto entre as cores nas telas faz deste pintor um dos precursores do 

Impressionismo. Logo após, o interesse de certos pintores pelo princípio do “ponto 

contra ponto” resultou em uma nova técnica de pintura que ficou conhecida como o 

pontilhismo. 

Ao considerar as relações entre as Artes Visuais e a Música, Sandra Naumann 

(2010) traçou algumas possibilidades de traduções ou transferências de modos 

estruturais que costumam acontecer, tanto pela incorporação de aspectos musicais 

nos trabalhos visuais, como nas técnicas plásticas aplicadas nas composições 

musicais. No contexto das Artes Visuais, Naumann observa a integração da 

dimensão temporal que aconteceu nas pinturas a partir do desenvolvimento das 

relações entre os elementos plásticos com os musicais como o ritmo, a harmonia e 

as técnicas de composição, como o contraponto e a permutação. Já no âmbito da 

Música, Naumann aponta aspectos como as relações espaciais entre formas, 

planos, cores, ou o emprego de técnicas de colagem que originam-se no contexto da 

Pintura mas que foram transpostos em composições musicais.  

É interessante reparar como as influências entre os artistas de diferentes linguagens 

e períodos se cruzam através das obras. As pinturas de Paul Klee foram concebidas 

basicamente a partir das analogias fundamentadas na Música, tanto pela aplicação 

do ritmo e da estrutura baseada no contraponto, como pelo cuidado com as cores 

para explorar a sonoridade das telas. Por outro lado, a obra Monument an der 

Grenze des Fruchtlandes (1929) de Klee foi uma das principais inspirações para a 

composição de Structure la (1951) de Pierre Boulez, uma das primeiras 

composições da música serial desenvolvida pelo músico. Como descreve Naumann 

(2010), a sistematização de Klee através da ordem, da precisão e da ordenação dos 

elementos na estrutura da tela foram determinantes para os parâmetros musicais de 

Boulez. 
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Esta fase da Música concebida a partir do serialismo integral, estabelecida por 

Boulez e outros compositores como Anton Webern e Karlheinz Stockhausen, tem 

precedentes em Debussy e, principalmente, em Schoenberg. Debussy e 

Schoenberg propuseram diversas inovações técnicas e conceituais que abriram as 

possibilidades para uma nova concepção de música explorada no decorrer do 

século XX. Das principais transformações ocorridas na Música, apontamos, por 

exemplo, as novas técnicas de composição como a atonalidade, o serialismo, o 

indeterminismo, a incorporação dos ruídos, além do desenvolvimento dos diversos 

aparelhos eletrônicos que destituíam a necessidade de instrumentos, assim como os 

novos sistemas de síntese, manipulação e reprodução sonora. 

Portanto, o auge destas mudanças aconteceu com dois eventos significativos que 

redefiniram os processos musicais. A proposta da Música Concreta, por Pierre 

Schaeffer, que experimentava com a técnica da colagem e deu início a um novo 

modo de lidar com os sons através das combinações - o remix - de amostras de 

sons - os samples. Seguido pelo uso do computador nas composições, que 

começou a ser empregado para realizar os cálculos necessários na resolução de 

problemas matemáticos das composições seriais e, logo em seguida, também 

permitiu a síntese de sons puros, além de facilitar o controle e a distribuição em 

diversos canais para concertos baseados na espacialização sonora. 

Com estas inovações na Música, que evidenciam sua aproximação com as Artes 

Visuais, houve também uma retomada das Partituras Gráficas. Isto ocorreu, entre 

outros motivos, para trabalhar com a ideia de representações das formas do som ou 

das medidas e geometrias relacionadas a dinâmica musical, assim como pelo 

interesse de uma renovação das instruções de notação para dar maior liberdade aos 

músicos durante as performances. 

Deste modo, as Partituras Gráficas são trabalhos com origem no contexto da Música 

mas finalizados como peças gráficas que podem até ser expostas em galerias de 

arte4 junto a outros trabalhos de Artes Visuais. Mesmo se considerarmos no 

contexto musical, independente das partituras serem gráficas ou convencionais, a 

notação sempre possuiu esta característica de estar em um estado de “entre”, pois 
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quando finalizadas situam-se no intervalo temporal entre a composição e a 

performance, entre a representação e a realização, entre o compositor e o intérprete. 

Também é importante ressaltar que não foram somente os músicos que tiveram a 

ideia de realizar representações gráficas para músicas. Klee já havia empregado 

elementos da notação musical, como as claves em Drawing - Instrument for the New 

Music (1914), ou as fermatas nas pinturas In the Style of Bach (1919) e Stage 

Landscape (1937). Em Fugue in Red (1921–1922), Klee desenvolveu um estudo do 

ritmo temporal das músicas de Bach através de formas com diferentes tons de 

vermelho organizadas em uma estrutura espacial na tela. Enquanto que Kandinsky, 

no livro Point and Line to Plane (1926), desenvolveu um sistema de tradução para 

The Symphony No. 5 in C minor de Beethoven com pontos e linhas. 

No contexto musical, Harry Partch, Morton Feldman, John Cage e Earle Brown 

foram os principais responsáveis pelo estabelecimento das Partituras Gráficas entre 

os músicos da metade do século XX. Harry Partch começou a desenvolver novos 

sistemas de notação com o intuito de sugerir as ações a serem seguidas na 

performances, pois a execução a partir de uma partitura convencional tornava-se 

difícil com os instrumentos que produzia. As notações de Cage para Variation Series 

(1958-1967) foram feitas em papel transparente para que pudessem ser sobrepostas 

de maneiras diferentes, o que resultaria em variações nas interpretações a cada 

realização da peça. Nesta partitura, Cage especificava as ações dos músicos e não 

as sonoridades da obra. De modo semelhante, a notação de Morton Feldman à 

composição Projection 1 (1950) também buscava passar somente certas instruções 

dos gestos para que as escolhas das notas musicais ficasse livre aos intérpretes. 

Enquanto que a partitura gráfica de Earle Brown, para a peça December (1952), 

revelava o propósito de induzir ao improviso5 do intérprete para uma tradução 

espontânea dos elementos gráficos.  

Com a Música Eletrônica, houve uma inversão na ordem entre o processo de 

notação e da composição musical. Isto porque a notação passava a ser realizada 

após a concepção da música, o que em muitos casos acaba tornando a partitura 

como uma peça decorativa. Nestas situações, normalmente as partituras funcionam 

como transcrições analíticas em gráficos, como uma forma de visualização da 
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música. Na primeira notação desenvolvida para uma música eletrônica, realizada por 

Stockhausen para Studie II (1954), os gráficos eram como tabelas que 

demonstravam as variações na frequências sonoras e na amplitude dos sons ao 

longo do tempo. 

Assim, percebemos que as Partituras Gráficas começam trazendo instruções 

funcionais, porém, os símbolos foram perdendo cada vez mais a funcionalidade na 

medida em que as composições passaram a oferecer maior liberdade nas 

interpretações. Neste percurso, após a Música Eletrônica, os gráficos passam a ser 

elementos decorativos até deixarem de trazer qualquer preocupação com a tradução 

de uma peça musical, como algumas partituras feitas pelos integrantes do grupo 

Fluxus6 que eram impossíveis de serem interpretadas para uma apresentação 

musical. 

Neste período, em que os músicos norte-americanos e europeus desenvolviam as 

Partituras Gráficas, encontramos no Brasil outras propostas de analogias das 

estruturas musicais. A proposta de realizar a tradução do processo de composição 

baseado na melodia de timbres resultou em um dos primeiros poemas concretos, na 

série poetamenos7 (1953), criado por Augusto de Campos. Para compreender, de 

um modo geral, como são feitos os poemas concretos, Haroldo de Campos (1975, p. 

51) esclarece que “todo o material da poesia concreta organiza-se de maneira 

“sintético ideogrâmica” ao invés de “analítico-discursiva” a totalidade do poema”.  

A série poetamenos (1953) de Augusto de Campos é composta por 6 
poemas, nos quais busca aplicar às palavras um processo “gráfico-
fonético” ou “ideogrâmico”, semelhante ao que Webern buscou com 
os timbres na Klangfarbenmelodie ao deslocar a melodia de um 
instrumento a outro para revelar as variações de timbres. Assim, a 
preocupação com o aspecto gráfico e fonético aparece tanto no 
modo como as palavras são apresentadas no espaço com o jogo das 
cores, assim como na leitura oral dos poemas, em que a voz age 
como os instrumentos de Webern. 

A Poesia Concreta surgiu pela vontade de estabelecer uma relação entre som e 

imagem através das palavras, levando em consideração a fonética e a sua 

distribuição no espaço gráfico. Nos cruzamentos sonoro-visuais dos poetas 

concretos destacamos a representação gráfica baseada na Música Atonal e na 

Música Eletroacústica. Interessa aos poetas o modo como os timbres são operados 
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no espaço, para trabalhar com o ritmo nos poemas, a partir do jogo entre as 

palavras e o silêncio sugerido pelos espaços brancos no papel. Assim, o espaço 

gráfico torna-se mais um elemento do poema, destituindo o caráter linear de um 

poema para um ritmo concebido no espaço e no tempo. Nos poemas concretos, o 

ritmo também pode ser sugerido pela fonética, afinal o cuidado com a justaposição 

das letras, sílabas e palavras, quando oralizadas, geralmente estabelecem um 

contraponto a partir de uma estrutura serial. 

Portanto, se a Poesia já vinha se aproximando das Artes Visuais desde Pound, 

Mallarmé, Appolinaire ou ainda dos poetas futuristas, como Marinetti em Zang Tumb 

Tuum (1914), com os poetas concretos brasileiros foi traçado um elo ainda mais 

firme entre a Poesia, as Artes Visuais e a Música. Isto aconteceu devido ao 

interesse dos poetas concretos em estabelecer relações causais entre os elementos 

gráficos, visuais e sonoros, criando uma totalidade “verbi-voco-visual” através da 

unidade entre o sentido das palavras, as suas sonoridades e a arranjo que é feito no 

plano. 

Deste modo, também podemos relacionar estas propostas de analogias entre os 

elementos sonoros e visuais na arte com a ideia de uma tradução, como a que foi 

defendida por Julio Plaza. O conceito da tradução intersemiótica de Plaza (2003) 

está fundamentado na inter-relação entre os sentidos a partir das teorias dos signos, 

porém, ele afirma considerar os signos em um nível mais abstrato para poder refletir 

sobre as transmutações intersígnicas, sem se preocupar com as divisões de 

códigos, como o verbal, pictórico, fílmico e musical, por exemplo.  

Na Tradução Intersemiótica como transcriação de formas o que se 
visa é penetrar pelas entranhas dos diferentes signos, buscando 
iluminar suas relações estruturais, pois são essas relações que mais 
interessam quando se trata de focalizar os procedimentos que regem 
a tradução. Traduzir criativamente é, sobretudo, inteligir estruturas 
que visam à transformação de formas. (PLAZA, 2003, p. 71) 

Para traçar a definição de tradução intersemiótica, Plaza baseia-se na ideia de 

Roman Jakobson e sua noção de três possibilidades de tradução para o signo 

verbal, que seriam: a tradução intraligual ou reformulação, a tradução interligual e a 

tradução intersemiótica ou transmutação. Sendo esta última, a transmutação, a ideia 

principal que norteia o conceito de tradução intersemiótica de Plaza para tratar de 
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trabalhos multimídia, ou ainda os intermídia, onde pode ocorrer a tradução de um 

sistema de signos para outro, como por exemplo, de uma música para uma pintura. 

O importante para se inteligir as operações de trânsito semiótico é se 
tornar capaz de ler, na raiz da aparente diversidade das linguagens e 
suportes, os movimentos de passagem dos caracteres icônicos, 
indiciais e simbólicos não apenas nos intercódigos, mas também no 
intracódigo. Ou seja, não é o código (pictórico, musical, fílmico etc.) 
que define a priori se aquela linguagem é sine qua non icônica, 
indicial ou simbólica, mas os processos e leis de articulação de 
linguagem que se efetuam no interior de um suporte ou mensagem. 
(PLAZA, 2003, p. 80) 

Nos trabalhos que citamos aqui, encontramos diversas situações onde são 

realizadas transcrições entre as formas. É o que acontece com os pintores que 

recorrem à técnica do contraponto a fim de traçar uma ligação entre os elementos 

internos de uma pintura baseada em estruturas musicais, ou com os músicos que 

experimentam novas técnicas de notação para explorar o aspecto visual ao 

conceberem as representações de uma composição através de uma partitura 

gráfica. Também é o caso dos artistas da Música Visual que criam sistemas próprios 

de associações entre os elementos sonoros e visuais, ou ainda os poetas concretos 

que articulam as palavras levando em consideração a relação que estas 

estabelecem com os aspectos sonoro e visual dos poemas. Assim, tanto no contexto 

da Pintura, como da Música e da Poesia, observamos que as relações análogas são 

marcadas, principalmente, pela busca de conformidades entre as linguagens com o 

emprego de certas características de uma linguagem aplicadas em outra, ou seja, 

em procedimentos em acordo com a noção da tradução intersemiótica. 

 
 
 
Notas 

1 No decorrer da história surgiram várias propostas de relações entre as cores, os sons, os planetas, os estados 
da matéria e ainda os estados emocionais. Para citarmos alguns nomes, podemos apontar Franchino Gaffurio, 
Girolamo Cardano, Giuseppe Arcimboldo, Johannes Kepler, Athanasius Kircher, Isaac Newton, David Gottlob 
Diez, Lorenz Christoph Mizler, Louis Bertrand Castel, Polycarpe Poncelet, Johann Wolfgang von Goethe, 
Bainbridge Bishop, Wassily Kandinsky, Alexander Scriabin, Arnold Schoenberg, Oliver Messiaen, Jorge Antunes, 
como alguns que definiram esquemas para sistematizar estas relações. 
2 O instrumento de Kastner utilizava um sistema de gás para produzir sons e luzes pelo efeito de singing flames. 
3 Em DEAN, Roger T. The Oxford Handbook of Computer Music. Oxford: Oxford University Press, 2009. 
4 As partituras gráficas já foram exibidas em diversas exposições, como: An Exhibition of World Graphic Scores 
(1962) na Minami Gallery, em Tokyo; Eye Music: The Graphic Art of New Musical Notation (1986) na Serpentine 
Gallery, em Londres; Between Thought and Sound: Graphic Notation in Contemporary Music (2007) no espaço 
The Kitchen, em Nova York; Between Sound and Vision (2001) na Gallery 400, em Chicago; Music in the Eye 
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(2011) na Audio Foundations, em Auckland; Aftersound: frequency, attack, return (2015) na Miller Gallery, em 
Pittsburgh. 
5 A ideia do improviso de Brown vinha tanto da música jazz, como do processo com que Jackson Pollock 
concebia as pinturas. 
6 Alison Knowles, integrante do Fluxus, realizou na performance Onion Skin Song (2003) uma das experiências 
mais radicais com o sistema de notação. Knowles concebeu uma notação diante do público, jogando pedaços de 
cebola um filme plástico que, posteriormente, serviu como partitura para uma apresentação musical. 
7 Este poema de Campos nasce a partir da ideia de transposição da música em cores e o deslocamento 
espacial da música Quartet Op.22 (1922) de Anton Webern. 
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