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RESUMO 
Chama-se de sonificação de dados o processo de associar dados obtidos de fontes diversas a 
parâmetros de síntese ou reprodução sonora. Apesar de seu uso científico recorrente como, por 
exemplo, em monitores de frequência cardíaca, a sonificação é muitas vezes vista nesse contexto 
como um equivalente menos preciso e confiável da visualização de dados. No entanto, a 
sonificação levanta outras questões quando aplicada como prática artística. Em diálogo com o 
vídeo The Sonification of Tohoku Earthquake, disponibilizado através do YouTube pelo canal 
Sonifyer.org, e a instalação The Place Where You Go to Listen, de John Luther Adams, pretendo 
neste artigo problematizar a prática artística da sonificação de elementos meteorológicos, como o 
vento, a luminosidade e a temperatura. 
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ABSTRACT 
The process of associating data obtained from various sources with sound synthesis or 
reproduction parameters is called data sonification. Despite its recurring scientific use, for example, 
in heart rate monitors, sonification is often viewed in this context as a less accurate and reliable 
equivalent of data visualization. However, sonification raises other issues when applied as artistic 
practice. In dialogue with the video The Sonification of Tohoku Earthquake, made available through 
YouTube by Sonifyer.org, and John Luther Adams' work The Place Where You Go to Listen, I 
intend to problematize in this article the artistic practice of sonification of weather elements, like the 
wind, the luminosity and the temperature. 
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Em março de 2011, um vídeo com o título de Sonification of Tohoku Earthquake / Sendai 

Coast, Japan, 2011/03/11 foi carregado no YouTube pelo canal Sonifyer.org. A descrição 

do vídeo diz: 

Neste vídeo você visualiza os registros do sinal sísmico de três estações 
sísmicas no Japão (Matsushiro, MAJO, Erimo, ERM) e Rússia (Yuzhno 
Sakhalinsk, YSS) antes, durante e depois do Terremoto de Tohoku no 
Japão. Os flashes no mapa correlacionam a magnitude do sinal nas três 
estações. Ao mesmo tempo, você pode ouvir o sinal sísmico sonificado, 
tornado audível por uma aceleração do fator 1440. Esta chamada 
audificação da atividade da Terra transforma o movimento do solo de dois 
dias em uma faixa de áudio de 120 segundos. As instalações do Sistema 
de Gestão de Dados IRIS e, especificamente, o Centro de Gestão de 
Dados IRIS, foram utilizadas para o acesso à forma de onda e metadados 
necessários neste estudo. Para a sonificação de dados utilizamos o 
Sonifyer, um software desenvolvido na Universidade das Artes de Berna 
(CH).1 (tradução minha) 

Em 2011, em Tohoku, foi registrado o maior terremoto que já atingiu o Japão desde 

quando iniciou-se o registro moderno de atividades sísmicas, em 1900. O terremoto, com 

sua força nunca vista, também desencadeou um tsunami. Foram registrados mais de 15 

mil mortos, 6 mil feridos, 2 mil desaparecidos e 228 mil pessoas tiveram que abandonar 

suas casas. Os dados sísmicos numéricos desse incidente de proporções inimagináveis 

foi processado pelo software Sonifyer, que retornou uma faixa de áudio. Os dados 

numéricos se relacionam com parâmetros de síntese sonora, como a frequência da onda 

a ser produzida. A intensidade do movimento sísmico também é relacionada à intensidade 

do som, o que faz que, quanto mais movimento terrestre, o som seja mais intenso. Essa 

faixa de áudio é combinada com textos, dados de um sismógrafo em uma linha do tempo 

e um mapa animado, que também se relaciona com os dados da intensidade de 

movimento sísmico. Esse vídeo é considerado bastante popular quando falamos em 

vídeos de análise de dados científicos e sonificação no YouTube, com mais de 65 mil 

visualizações até janeiro de 2017. Parte desse sucesso é atribuído à sua clareza e 

inteligibilidade. O software poderia ter sido programado pelos desenvolvedores para 

atribuir os dados numéricos a instrumentos musicais e variações harmônicas mais 

complexas. No entanto, o que ouvimos é um som metálico que, em sua repetição em 

diferentes intensidades, se torna desagradável aos ouvidos em alguns momentos. Logo 

no início do vídeo, em um texto que sobrepõe a imagem, os desenvolvedores alertam 

para a variação e a intensidade dos sinais sonoros. Claramente o intuito da equipe 

responsável pelo projeto não é tornar o som agradável ou, até mesmo, associá-lo 
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diretamente a esquemas de composição musical. Como produto de um estudo de caso do 

terremoto de Tohoku, os desenvolvedores do vídeo estão preocupados em utilizar a 

sonificação, ou seja, "‗o uso de áudio não-oral para transmitir informações‘, (…) 

geralmente descrito como um equivalente auditivo da visualização científica (Kramer et 

al., 1997)" (SUPPER, 2014, p. 35, tradução minha), como um recurso a mais na 

interpretação de dados científicos. Da mesma forma que a visualização de dados, como 

os gráficos, a sonificação é vista, no contexto da prática científica, como uma outra 

abordagem 

possível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A sonificação já é utilizada como abordagem de interpretação de dados científicos há um 

bom tempo, sendo inclusive popular em equipamentos como monitores cardíacos 

hospitalares, que emitem um sinal sonoro a cada batimento cardíaco do paciente, ou até 

mesmo em usos mais cotidianos, como nos sensores de ré para automóveis que variam o 

intervalo entre os sinais sonoros que emitem de acordo com a distância do automóvel a 

um obstáculo qualquer. Contudo, mais recentemente, a sonificação se popularizou como 

prática artística. Com isso, intensifica-se também a discussão a respeito do uso dos 

dados a serem sonificados. No meio científico, a sonificação tem se popularizado 

especialmente por sua capacidade de afetar o público, como forma de atrair o interesse 

das pessoas e arrecadar fundos para pesquisa. Apesar dessa popularização, cientistas 

Sonification of Tohoku Earthquake / Sendai Coast, Japan, 2011/03/11 
Screenshot do vídeo disponível no canal do YouTube, Sonifyer.org 
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relatam que só usam dados sonificados "‗se não é uma conferência em meu próprio 

campo‘. Se forem tocadas para um público científico, elas são classificadas como 

‗entretenimento‘" (SUPPER, 2013, p. 37, tradução minha). Para Alexandra Supper, ―ao 

negar o significado das representações auditivas, os cientistas reforçam uma distinção 

categórica entre ciência ‗real‘ e ‗popular‘; O som, sugere-se, é apenas apropriado para a 

ciência popular‖ (SUPPER, 2014, p. 38, tradução minha). Supper também chama a 

atenção para o fato de que essa discussão não pertence apenas ao campo da 

sonificação, visto que a visualização científica também enfrenta questões semelhantes2. 

Referindo-se à entrevista realizada com o Diretor do Laboratório de Infrassom do Instituto 

de Geofísica e Planetologia da Universidade do Havaí, Milton A. Garces, Supper diz: 

(…) um pesquisador de infrassons que entretém o público em geral bem 
como seus colegas com os sons de vulcões, tem grande prazer em falar 
sobre como ele fez esses sons, mas admite abertamente que ―massageia‖ 
os sons para fazer com que os resultados soem mais musicais. Essa 
massagem nos dados não é problema algum para ele, porque não interfere 
na  mensagem científica que quer transmitir sobre a atividade do vulcão. 
Nesse histórico da sonificação como uma ferramenta de popularização, a 
sonificação é enquadrada como uma forma de entretenimento de valor 
científico marginal, e não como uma representação precisa de dados 
científicos.3 (SUPPER, 2014, p. 38, tradução minha) 

Ainda em relação a manipulação dos dados, Supper diz que ―ser ‗fiel aos dados‘ é muitas 

vezes mais importante para os artistas que trabalham com sonificação que para os 

cientistas (citados em seu artigo)‖ (SUPPER, 2014, p. 38, tradução minha), e cita como 

exemplo a 

instalação The 

Place Where 

You Go to 

Listen, de John 

Luther Adams.  

 

  

 

 

 The Place Where You Go to Listen, de John Luther Adams 
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A instalação é composta por cinco painéis de vidro que tem suas tonalidades de cor 

alteradas de acordo com o dia e a estação do ano. O som que reverbera constantemente 

na sala é composto por várias faixas: a posição atual do sol é acompanhada por acordes 

sustentados, uma faixa de ruído tem parâmetros do seu filtro alterados de acordo com as 

fases da lua, sons profundos e ressoantes são controlados por atividades sísmicas e 

sinos são utilizados para apresentar as flutuações do campo magnético, correspondentes 

às atividades da aurora. (SUPPER, 2014, p. 39, tradução minha). John Luther Adams, em 

sua discografia, relaciona sua música à elementos da natureza, às forças naturais, em 

trabalhos como songbirdsongs, In the White Silence e Become Ocean. Para ele, o 

processo de sonificação utilizado em The Place Where You Go to Listen, o ajudou a 

compartilhar a experiência de composição com as ―forças da natureza‖: 

A música de The Place é produzida por fenômenos naturais. Mas esta não 
é uma demonstração científica de fenômenos naturais. É uma obra de arte. 
A essência deste trabalho é o soar de forças naturais interagindo com a 
consciência do ouvinte. Não é uma experiência simulada do mundo 
natural. É uma forma elevada de experiência em si. […] Apesar do meu 
desejo de me remover e convidar o ouvinte para ocupar a posição central, 
The Place ainda é uma composição musical. Embora eu tenha tentado 
minimizar a evidência da minha mão, eu continuo sendo o compositor. 
(Adams, 2009: 8) (SUPPER, 2014, p.39, tradução minha)4 

Segundo Supper, The Place Where You Go to Listen pode ser compreendida como parte 

de ―uma tradição musical maior nos séculos 20 e 21 de uma ‗tendência de autonegação 

por parte de muitos compositores‘, que são compelidos pela ‗possibilidade de remover o 

indivíduo do ato de composição‘ (Willcock, 2006: 226)‖ (SUPPER, 2014, p. 39, tradução 

minha). Para ela, isso torna compreensível, em parte, porque certos artistas se importam 

mais com a fidelidade aos dados que os cientistas que não se importam em ―massagear‖ 

os sons. O principal atrativo da sonificação para John Luther Adams na concepção de sua 

obra é exatamente o fato de atribuir parte do processo de composição musical às forças 
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da natureza e, assim, tornar a autoria da obra mais difusa, mesmo que ele afirme que 

continua sendo o compositor. Nesse contexto, a sonificação na prática artística pode 

contribuir com outras possibilidades de relação com as forças geofísicas e meteorológicas 

no processo criativo da obra. A composição desses elementos por Adams no espaço 

instalativo busca colocar ―o ouvinte para ocupar a posição central‖. Desde a escolha dos 

elementos para a composição de luz e som até a montagem do espaço e o 

posicionamento do ouvinte, podemos perceber a preocupação de Adams em ―permitir‖ 

que as forças da natureza estejam presentes em todo o processo de criação. A 

preocupação de Adams em ser fiel aos dados ao se utilizar de sensores e técnicas de 

sonificação que permitem utilizar, por exemplo, a intensidade de luz da aurora para 

disparar e controlar sons de sinos, não é para que o ouvinte possa interpretar os dados 

mais claramente. Seu intuito é colocar o ouvinte em um estado imersivo de criação junto 

ao sol, às atividades sísmicas e às fases da lua. A fidelidade aos dados é importante em 

The Place Where You Go to Listen para que o sol possa, de alguma forma, ser sol. É um 

movimento que se propõe em afetar o ouvinte de forma solar, e não através do sol, como 

parte do processo criativo. Em texto publicado na revista Slate, Adams fala sobre seu 

processo criativo:  

Enquanto escuto, dia após dia e noite após noite, um novo som começa a 
tomar forma – vasto e amorfo, profundo e inexorável. Meus pensamentos 
retornam frequentemente ao derretimento do gelo polar e ao surgimento 
dos mares. Eu me lembro que toda a vida nesta terra emergiu primeiro do 
mar. E eu me pergunto se nós, seres humanos, como uma espécie, 
poderemos mais uma vez retornar ao mar, mais cedo do que imaginamos. 
No entanto, se você me perguntar se eu estou compondo algo sobre a 
mudança climática, vou lhe dizer: ―Não. Na verdade não‖. ―Então é uma 
música sobre o mar?‖. Sim. Bem, de certo modo… mas o que eu 
realmente espero é que esta música seja um oceano próprio, um mar 
inexorável de som que talvez possa levar o ouvinte para um estado de 
espírito oceânico. (ADAMS, 2015, tradução minha)5 

Quando Flusser fala sobre as ―sacralidades‖ da natureza, diz que ambas (a sacralidade 

das coisas visíveis mas inaudíveis e a das invisíveis mas audíveis) foram ―superadas 

tecnicamente e teoricamente. Mas não existencialmente.‖ (FLUSSER, 2011, p. 117). A 

abertura do processo criativo para as forças geofísicas e meteorológicas através do 

processo de sonificação como prática artística pode contribuir para que a vivência pálida 

da sacralidade do vento, e de outras forças da natureza, citada por Flusser, possa se 

tornar agente ativo nesse processo. The Place Where You Go to Listen tem o intuito de 
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proporcionar ao ouvinte um estado de espírito alinhado as forças geofísicas e 

meteorológicas, não uma representação da dinâmica e vitalidade da Terra, mas um 

estado de espírito da Terra. 

O vento é vento para mim, se eu lhe permitir ser vento. E se não lhe 
permitir, será movimento de ar, e não vento. Se não lhe permitir ser vento, 
será problema da aerodinâmica, parcialmente já resolvido. Mas se lhe 
permitir ser vento, será enigma. Se não lhe permitir ser vento, perderá a 
voz, e passará a ser vibração em decibéis manipuláveis. Será mudo. Mas 
agora, nesta noite em que cerca minha casa com fúria desesperada, o 
vento fala. Porque estou disposto a ouvi-lo. (FLUSSER, 2011, p. 118) 

Ao preocupar-se com a fidelidade aos dados no processo de sonificação, Adams ―permite‖ 

que sol seja sol e lua seja lua. Adams também ressalta o desejo de se remover do papel 

de compositor da própria obra, de minimizar suas evidências, seus vestígios no processo 

criativo. Esse desejo junto à reflexão sobre o uso dos dados no processo de sonificação é 

um caminho possível para uma prática artística que dialogue com as questões do 

Antropoceno, em uma crítica ao antropocentrismo e à divisão entre natureza e 

humanidade, não só no processo criativo, mas em toda relação que o ser humano 

estabelece com o que o cerca. Essa fidelidade em relação aos dados não se trata em 

uma busca por um ―som da natureza‖, como forma de decifrar mistérios sonoros 

escondidos ou de revelar os sons inerentes às estrelas e às correntes de ar aos ouvidos 

humanos. Trata-se da dedicação em estipular uma forma de sonificar as forças geofísicas 

e meteorológicas e se ater a essa forma, não alterando seu resultado para que soe mais 

agradável. Ser fiel ao processo de sonificação que se propõe na prática artística não 

implica em uma nova mistificação da natureza, mas em pensar formas de operar junto às 

forças geofísicas e meteorológicas no processo criativo. Na verdade, é na pesquisa e na 

elaboração desses processos de sonificação que é possível tensionar a existência de 

uma natureza unificada pela humanidade. Por exemplo, ao se pensar em processos da 

natureza de longa duração, como o passar das estações do ano e as atividades sísmicas 

e, indo além, no processo de formação dos rios e dos nascimentos das estrelas, a 

sonificação também pode, por exemplo, se valer da compressão do tempo em seu 

processo. Um dos fatores da popularidade do vídeo Sonification of Tohoku Earthquake é 

justamente a inteligibilidade proporcionada pela compressão do tempo, onde dados de 

dois dias de atividades sísmicas são utilizados para a composição de uma faixa de áudio 

de 120 segundos. Essa compressão do tempo contribui para a sensação de terror 
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provocada pelos suscetivos impactos dos movimento tectônicos e para um melhor 

entendimento, em padrões perceptivos humanos, da dinâmica das forças geofísicas e 

meteorológicas. 

The Place Where You Go to Listen cria um ambiente imersivo para, com a presença do 

ouvinte, produzir esse estado de espírito da Terra. Ir a esse lugar para ouvir envolve uma 

abertura do ouvinte para que se deixe entrar nesse estado de espírito, um estado de 

vulnerabilidade que, muita vezes, é atribuído ao próprio ato de ouvir: 

O som cria uma suspensão do entendimento imediato através de sua 
duração não-linear, junto a sua ambiguidade (O que eu estou ouvindo, de 
onde vem isso, o que está fazendo esse som, o que significa?) Pode tanto 
ser imediato como ocorrer por escalas de tempo épicas – uma 
característica que pode revelar o andar de violências lentas. A hesitação 
que o som cria suporta uma perplexidade e vulnerabilidade 
epistemológicas, não concebida para generalização ou finalidade, mas 
com significado principalmente em situações e práticas concretas 
(Stengers, 2005) (KANNGIESER, 2015, p. 4, tradução minha)6 

Nos relacionar com o que nos cerca e com as forças geofísicas e meteorológicas como 

um ―lugar para ouvir‖, em oposição a um lugar para agir, para intervir, para dominar, pode 

nos dar pistas de como abordar a transversalidade das questões da natureza e da 

humanidade, do rural e do urbano, e a desenvolver uma ―ecologização do pensamento e 

da mente, da subjetividade, do desejo, do poder, dos afetos e assim por diante‖ (HÖRL, 

2013). Certo estado de vulnerabilidade proporcionado pela experiência da sonificação de 

forças geofísicas e meteorológicas e pela contemplação de um estado de espírito da 

Terra, podem nos ajudar a tensionar o conceito de sublime e seu deslocamento da 

natureza para a técnica. Talvez ao ouvirmos às forças geofísicas e meteorológicas como 

agentes ativos, como atores, como um outro com o qual nos relacionamos e operamos 

juntos, possamos nos questionar cada vez mais sobre a origem humana de uma natureza 

unificada e objetificada e sobre o atual condicionamento do chamado ambiente urbano. 

Porque o vento uiva, isto é, fala. Portanto, não é coisa. Coisas não falam. 
O vento não é um algo; é um alguém a quem devo responder, é um Tu que 
me chama para eu ser Eu. Por ser um Tu, o vento não pode ser imaginado, 
concebido, conhecido e manipulado. Deve ser ouvido, recebido, 
reconhecido e seguido. Quando o vento é imaginado, concebido, 
conhecido e manipulado, como é na técnica e teoria, deixa de ser vento, e 
passa a ser movimento de ar, é ―objetivado‖. E o vento não é objeto: é meu 
outro. Não é; existe. (…) O vento uiva, nesta noite, em torno da minha 
casa. Sinto-me abrigado, porque sei que, ao contrário das forças nefastas 
da cultura, ele não pode entrar casa adentro. E simultaneamente procuro 
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permitir, a despeito disso, que o vento me fale. Que me penetre sem 
penetrar-me. É a dialética entre o conhecimento que se fecha ao objetivar, 
e o reconhecimento que se abre ao permitir ao outro que seja. (FLUSSER, 
2011, p. 118)  

 
Notas 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=3PJxUPvz9Oo. Acesso em 19/05/2017. 

2
 ―Tal desaprovação do valor científico das representações usadas na comunicação de resultados científicos é 

também um tropo comum na visualização científica. Os cientistas que trabalham com a visualização muitas vezes 
insistem que as imagens com as quais trabalham são apenas belas figuras sem grandes significados.‖ (SUPPER, 
2014, p. 53, tradução minha) 

3
 No original: ―(…) an infrasound researcher who entertains general audiences as well as his peers with the sounds of 

volcanoes takes great pleasure in talking about how he made those sounds, but he freely admits to ‗massaging‘ the 
sounds to make the results sound more musical. Such massaging of the data is unproblematic for him, as it does not 
interfere with the scientific message he wants to convey about volcano activity. In these stories of sonification as a 
tool for popularization, sonification is framed as a form of entertainment of marginal scientific value, rather than as an 
accurate representation of scientific data.‖ 

4
 No original: ―The music of The Place is produced by natural phenomena. But this is not a scientific demonstration of 

natural phenomena. It is a work of art. The essence of this work is the sounding of natural forces interacting with the 
consciousness of the listener. This is not a simulated experience of the natural world. It is a heightened form of 
experience itself. […] Despite my desire to remove myself and invite the listener to occupy the central position, The 
Place is still a musical composition. Although I tried to minimize the evidence of my hand, I remain the composer. 
(Adams, 2009: 8)‖ 

5
 No original: "As I listen, day after day and night after night, a new sound begins to take shape—vast and amorphous, 

deep and inexorable. My thoughts return often to the melting of the polar ice and the rising of the seas. I remember 
that all life on this earth first emerged from the sea. And I wonder if we humans as a species may once again return 
to the sea sooner than we imagine. Yet, if you ask me if I‘m composing a piece about climate change, I will tell you: 
'No. Not really.' 'Then is this music about the sea?' Yes. Well, in a way … but what I really hope is that this music is 
an ocean of its own, an inexorable sea of sound that just may carry the listener away into an oceanic state of mind" 

6
 No original: ―Sound creates a suspension of immediate understanding through its nonlinear durationality along with 

its ambiguity (What am I hearing? Where is it coming from? What is making it? What does it mean?; Gallagher 
2013). It can be both immediate and run on epic time scales—a characteristic that can reveal the unfoldings of slow 
violences. The hesitancy that sound creates underpins an epistemological perplexity and vulnerability, one not 
designed for generalization or finality, but with meaning primarily in concrete situations and practices (Stengers 
2005)‖ 
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Adriele Freitas e Juliane Peixoto, ―Porto em três tempos‖ e ―A torre, a pedra, o muro‖ de Filipe 
Acácio e da exposição ―A Conversa Infinita‖ de Alexandre Veras. Atualmente pesquisa a 
percepção da paisagem e a composição sonora com elementos meteorológicos. 


