
 Este trabalho integra o projeto de pesquisa 
“Processos da composição musical", ligado às 
atividades do Grupo de Pesquisa em Criação 
Sonora da UFRGS. O projeto utiliza referenciais 
de pesquisa artística para de�inição de protoco-
los e práticas de investigação focadas no fazer 
artístico e divide-se em diferentes processos de 
criação que são objetos de re�lexão e análise. 
Neste texto serão apresentadas considerações 
acerca de uma das atividades de criação de que 
trata o projeto, a partir de procedimentos de im-
provisação livre, performance em conjunto, uso 
de algoritmos para criação e performance com 
instrumentos acústicos e live electronics. Para 
desenvolvimento deste trabalho analisei docu-
mentações obtidas a partir de ensaios, momen-
tos criativos, interações, improvisações e 
gravação de repertório elaborado pelo coletivo 
Medula, formado pelos pesquisadores do grupo.

 A Medula propõe a construção de um ambi-
ente de criação coletiva e não-hiereaquizado, 
borrando as fronteiras entre composição e per-
formance. O arcabouço teórico e metodológico 
do grupo tem sido desenvolvido em uma série de 
publicações realizadas nos últimos anos e tem 
sua forma mais atual colocada como um protoco-
lo de ações para a pesquisa artística apresentado 
em artigo ainda no prelo (Nogueira, Zanatta, Fer-
reira, 2019). A partir dos conceitos e referenciais 
apresentados  no texto, meu trabalho pretende 
ser uma análise da aplicação dessas ideias em 
trabalhos práticos de criação e performance do 
grupo, realizados entre 2018 e 2019. Na análise 
serão considerados tanto aspectos práticos de 
realização como a ligação entre o fazer consoli-
dado nas obras e as considerações teóricas apre-
sentadas na formulação das propostas de 
pesquisa artística.
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