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Nem Mozart nem Cage, 
a estrela é o computador

John Cage, o controvertido 
compositor norte-americano, sur
preendeu o final dos anos 40 com 
uma nova maneira de fazer músi
ca. Ele sentou-se à frente de um 
piano, ameaçou dedilhar algumas 
notas musicais e não saiu dessa 
posição por exatos quatro minu
tos e trinta e três segundos. A rea
ção da platéia, entre perplexa e in
trigada, correspondeu ao que ele 
desejava e previa. Houve sussur
ros, palmas, risos, assobios e até 
ruídos inclassificáveis. A música 
de Cage, naquele momento, era 
exatamente o som produzido pela 
platéia diante de sua paralisia ao 
piano. A apresentação não se re
petiu, por um motivo óbvio: a 
idéia de Cage era justamente fazer 
do tema 4’33” um momento úni
co. Sua repetição seria a negação 
de toda expectativa. É hoje crença 
histórica que ele conseguiu trans
formar aquele momento de silên
cio num som que marcou época.

E de marcar época pode ser 
também o trabalho de um mate
mático, um músico e dois outros 
profissionais da área de computa
ção, que será mostrado na Bienal 
de São Paulo, a partir do dia dois, 
deste mês. Com & denominação de 

Música Pessoal” , eles apresen
tam um projeto musical artístico 
onde o compositor, se não é ex
cêntrico, tampouco é humano. 
Trata-se de um computador. 
Aliás, compor não é bem a pala
vra. Alimentado por um progra
ma que contém diferentes formas 
musicais, o computador começa 
por interrogar o visitante durante 
três minutos no interior de uma 
cabine. As respostas às perguntas 
feitas de forma aleatória, vão pro
duzir sons musicais. “ Pode até 
sair alguma coisa bem interessan
te” , sugere o matemático Walter 
Alexandre Carnielli, professor 
livre-docente do Instituto de Ma
temática da Universidade e asses
sor de pesquisa de inteligência ar
tificial no CTI — Centro Tecnoló
gico de Informática — de Campi
nas.

Música personalizada
As perguntas que o computa

dor faz a seu interlocutor, além de 
extremamente variadas, podem 
não se repetir de uma pessoa para 
outra. A música produzida — ab
solutamente individual — em 
princípio traduz metodicamente o 
ego de cada interlocutor. À saída 
da Bienal, o “ ego” poderá levar 
para casa uma fita de 15 minutos, 
tecnicamente irrepetível; o univer
so musical da máquina comporta

milhões de combinações possíveis, 
sujeitas a regras de estética tipicas 
da música contemporânea.

Apesar da originalidade da 
idéia, o projeto “ música pessoal” 
é ainda um hobby para seus qua
tro criadores. Dois deles traba
lham no CTI: (Wilson Sukorski é 
músico), Paulo Gomide Cohn e 
Mamede Lima Marques traba
lham em computação. Carnielli, 
já se sabe, ê professor. Eles se jun
taram há um ano em torno de 
uma b ib lio g ra fia  comum. 
“ Queríamos um sistema que si
mulasse o conhecimento de um 
perito sobre algum tema, subjeti
vo, como é o caso da estética mu
sical” , afirma Walter. Para isso, a 
participação de Wilson Sukorski 
foi fundamental, em função de 
seus conhecimentos musicais que 
foram interligados aos conheci
mentos computacionais dos de
mais componentes do grupo.

Era preciso traduzir para a lin
guagem Prolog, a escolhida, o co
nhecimento de um músico, no ca
so Sukorski. Apesar de jamais 
chegar a substituir o homem, o 
computador vem mostrando a ca
da dia que pode ir mais longe. 
Walter Carnielli alerta com fre- 
qüência a outros matemáticos pa
ra os avanços do setor, principal
mente para a gama de novidades 
que surgem com muita rapidez na 
fronteira entre a lógica, a compu
tação e a matemática.

No caso específico do projeto 
“ música pessoal” , coube ao ma
temático cuidar da “ geometria 
musical” , que aqui jamais ê fixa. 
Daí sempre “ nascer” uma música 
diferente. Traduzir a música não é 
coisa difícil. As saídas dos progra
mas podem ser convertidas para

Uma universidade 
bem diferente. E veja 

quem é o reitor
Escolhido entre outros 35 nomes, é a primeira vez que 
um latino-americano chega à Reitoria da Universidade 
das Nações Unidas, instituição sediada em Tóquio, Ja
pão, e voltada exclusivamente para a pesquisa. E mais: 
trata-se de um brasileiro, tem 58 anos e uma larga 
folha de s e rv iç o s  p res ta d o s  à Unicamp des
de sua criação, 
nos anos 60.
S e g u n d o  o 
prof. Heitor 
Gurgulino de 
Souza (foto), 
r e c é m - e m - 
possado reitor 
da UNU, são 
muito boas as 
possibilidades 
de intercâmbio 
entre ambas as 
instituições.
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Durante a Bienal, 
o micro deve compor 
cerca de 3.600 peças 

como esta. Nenhuma 
repetirá a outra.

notas musicais a partir da codifi
cação do MIDI — Musical Instru- 
ment Digital Interface. Chegar ao 
programa ideal exigiu esforço e 
muitos cálculos. Foram definidas 
quase 800 formas musicais, usan
do 64 timbres, 16 intensidades, 64 
motivos, 64 acordes e 55 gerado
res de notas musicais. A combina
ção desses dados dá a música ge
rada pela máquina a partir das 
reações dos entrevistados.

Como é
Para sua apresentação na Bie

nal, o projeto “ música pessoal” 
vai usar dois micros Nexus 3.600 
cedidos pela Scoppus, sintetizado- 
res de som da Gradiente, alto- 
falantes e outros equipamentos 
que ficarão em uma cabine. Du
rante a mostra, que vai até dezem
bro, calcula-se que serão produzi
das cerca de 3.600 músicas de um 
minuto cada. A edição delas resul
tará em três shows, já com data 
marcada: 11, 12 e 13 de dezem
bro. Esses shows fecharão, por si
nal, a exposição.

Se fossem computados todos 
os gastos (não obstante o material 
ser emprestado pelas empresas 
que oferecem o apoio cultural), a 
novidade artístico-eletrônica cus
taria 75 mil dólares. Um preço 
que seria até pequeno para a natu
reza das reações que se espera. 
Reações talvez semelhantes às 
conseguidas por Cage, porém de 
uma forma diferente: qualquer 
som produzido na cabine, pelo en
trevistado, pode representar uma 
nota musical. Qual? Nem Carniel
li, Sukorski, Mamede ou Cohn 
podem precisar. “ Com a máqui
na, não se perde a criatividade, 
mas comprova-se cada vez mais 
como o homem é necessário.”

Jornal da Unicamp — Como se 
deu a escolha do primeiro brasilei
ro para a Reitoria da UNU?
Heitor Gurgulino — A escolha, 
entre mais de 35 candidatos, par
tiu do secretário-geral da ONU, 
Javier Perez de Cuellar, e do 
diretor-geral da Unesco, Amadou 
Mathar M’Bow. O mandato é de 
cinco anos. Tomei posse na pri
meira semana de setembro.
J.U. — Como o sr. recebeu a es
colha de seu nome?
Heitor — Com humildade. Acho 
que é uma progressão natural ao 
tipo de trabalho que venho desen
volvendo ao longo da vida. Veja 
bem: comecei cedo a me dedicar 
ao campo da Educação, desempe
nhando as funções de professor 
do Instituto Tecnológico da Aero
náutica (ITA) e na Unesp, em Rio 
Claro. Fui o primeiro reitor da 
Universidade de São Carlos. En
tre 1975 e 1979, fui diretor do 
CNPq. Atualmente sou presidente 
do Gulerpe (Grupo Universitário 
Latino-Americano) e também 
membro do Conselho Federal de 
Educação, onde presido a Câmara 
de Planejamento. Acho que a Rei
toria da UNU é um reconhecimen
to à experiência que venho acu
mulando e também a uma certa 
maturidade da Universidade bra
sileira.
J.U. — O que é a Universidade 
das Nações Unidas?
Heitor — A UNU é uma entidade 
que difere bastante em seus objeti
vos, estrutura e modo de operar 
das universidades comuns, que em 
geral têm sua base num campus. 
Já a UNU é, antes de mais nada, 
uma “ comunidade internacional 
de intelectuais” dedicada à pes
quisa e à disseminação do conhe
cimento, em apoio aos objetivos e 
princípios da Carta das Nações 
Unidas.
J.U. — Trata-se, nesse caso, de 
uma universidade sem alunos? 
Heitor — Sem alunos e que não 
confere títulos nem diplomas. A 
UNU foi criada em 73, pela As
sembléia Geral das Nações Uni
das, como resultado de proposta 
feita pelo secretário-geral, U. 
Thant, em 69. Após consulta rea
lizada a nível mundial, uma co
missão da ONU recomendou que, 
com o fim de incentivar a coope
ração intelectual e científica inter
nacional, necessitava-se de um no
vo tipo de instituição de ensino. O 
governo japonês contribuiu com 
100 milhões de dólares para o fun
do patrimonial e construiu uma 
sede para a Universidade em Tó
quio. A UNU possui um Conselho 
de 28 membros, provenientes de 
igual número de países, que esta
belece os princípios e políticas que 
a norteiam e aprova seus progra
mas e orçamentos. Existem três 
membros ex-ofício: o secretário- 
geral das Nações Unidas, o 
diretor-geral da Unesco e o 
diretor-executivo do Instituto das 
Nações Unidas para o Treinamen
to e Pesquisa. O reitor é igualmen
te membro nato desse Conselho. 
É ele o principal acadêmico e ad
ministrador da Universidade e 
tem a responsabilidade integral 
por sua direção, organização, ad
ministração e programas.
J.U. E como está organizada? 
Heitor — É composta dos seguin
tes órgãos: a sede em Tóquio; as

sociações formais com Institui 
ções Associadas, num total de 39 
localizadas principalmente nos 
países em desenvolvimento; cen
tros de pesquisa e treinamento em 
várias partes do mundo; institui
ções e pesquisadores individuais 
que participam de projetos es
pecíficos da UNU. Na sede de Tó
quio temos atualmente 102 fun
cionários, dos quais 50 são fun
cionários especializados. Quanto 
aos pesquisadores envolvidos nos 
projetos em andamento, eles são 
dos próprios locais (universidades 
ou institutos) em que esses proje 
tos se realizam. Assim não contri
buímos para o problema da “ fuga 
de cérebros” .
J.U. — Que espécie de intercâm
bio a UNU podería vir a manter 
com a Unicamp?
Heitor — A UNU já colabora 
com a Unicamp desde há alguns 
anos, através do Projeto “ Pros 
pectiva Tecnológica na América 
Latina” , coordenado pelo Prof. 
Amilcar Herrera, do Instituto de 
Geociências. Além dessa área, 
UNU inclui em seus programas de 
pesquisa atividades nas mais di
versas áreas que vão de Desenvol
vimento e Democracia a temas co
mo Paz, Segurança, Fome e Po
breza, Família, Ciência e Tecnolo
gia, além de um programa de bol
sas de estudo a nível de pós- 
graduação, para atividades de 
pesquisa nos Centros Associados 
e nas sedes dos Projetos apoiados 
pela UNU. Dado o nível dos pro 
fessores e pesquisadores da Uni 
camp, além do interesse que te 
nham eventualmente em inter 
cambiar, certamente, no futuro, 
teremos a participação da Uni 
camp em projetos conjuntos com 
a UNU. As atividades de pesquisa 
e treinamento da UNU são exerci
das em mais de 60 países e, nestes 
em 39 instituições e unidades de 
pesquisas. O Brasil é representado 
pela USP. Suas preocupações se 
concentram nos principais proble
mas mundiais da sobrevivência 
humana, do desenvolvimento e do 
bem-estar da humanidade. Outros 
temas como a resolução de confli
tos, a situação da economia mun
dial, recqrsos naturais e meio- 
ambiente, também têm prioridade 
nas pesquisas patrocinadas pela 
Universidade. Recentemente a 
UNU decidiu também instalar 
seus próprios centros de pesquisa 
e treinamento. O primeiro deles 
foi o Instituto Mundial para Pes 
quisas em Desenvolvimento Eco
nômico (Wider), que iniciou suas 
atividades em Helsinki, Finlândia, 
em 85. O segundo centro é o Insti
tuto para Recursos Naturais na 
África (Inra), criado em dezem 
bro de 86, devendo iniciar suas 
atividades em 88 e com sede em 
Yamoussoukro, na Costa do Mar
fim. Pretende-se ainda instituir 
uma unidade sobre recursos mine
rais na Escola de Minas da Uni
versidade de Zâmbia, em Lusaka. 
Estuda-se a criação de um Centro 
de Biotecnologia para a América 
Latina e Caribe, na Venezuela, e o 
Centro de Novas Tecnologias e 
Emprego, na Holanda. Temos 
dois escritórios de representação 
um em Nova Iorque, na sede da 
ONU, e um em Londres, para to
da a Europa.


