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Resumo:  
Apresento as linhas gerais de uma teoria da música eletrônica de pista (MEP) 
atualmente em processo de formalização. Por tomar como objeto uma relação 
funcional abstrata – a relação som-movimento – e não os contextos 
particulares nos quais ela se concretiza – festas específicas, gêneros musicais, 
localidades geográficas, grupos sociais determinados, pessoas individuais etc. 
–, essa teoria é freqüentemente questionada quanto à sua pertinência 
disciplinar às Ciências Sociais ou suposta ingenuidade política. Pretendo 
responder a tais questionamentos ao longo da própria exposição da teoria, 
sendo esta interessada menos em categorizações disciplinares (como se as 
Ciências Sociais tivessem objetos exclusivos, distintos daqueles das outras 
ciências) e mais em operacionalizações transversais (assumindo as Ciências 
Sociais como uma perspectiva a partir da qual é útil investigar qualquer 
objeto).  

 
Introdução 
Desenvolvo atualmente uma pesquisa de pós-doutorado, vinculada ao departamento de 
Sociologia do IFCH-Unicamp e financiada pela FAPESP, sobre o funcionamento da 
música eletrônica de pista (MEP) – mais especificamente sobre como ela pode ser vista 
como uma experimentação sociotécnica com a relação som-movimento.1 Nesta 
pesquisa, parto de um recorte operatório de meu objeto: a MEP enquanto "fazer dançar 
sem parar", função de convergência de sons tecnicamente reprodutíveis e movimentos 
coletivos em uma pista de dança. Com isso, delimito um processo social espontâneo 
que pode ser verificado por outros pesquisadores e, ao mesmo tempo, crio um objeto 
que não necessariamente existe independentemente de minha pesquisa, pois outros 
recortes são certamente possíveis. A MEP como aqui definida não seria nem apenas 
uma criação do pesquisador, nem uma realidade já dada e independente da pesquisa, 
mas sim o resultado de um encontro envolvendo este pesquisador e um certo conjunto 
de experiências históricas compartilhadas.  
 Segundo proposta formulada originalmente em Ferreira (2006a) e 
recentemente publicada no periódico Horizontes Antropológicos (Ferreira 2008a), a 
MEP como aqui definida surge historicamente em meados dos anos 70 a partir da 
utilização de técnicas e tecnologias de síntese, recombinação e reprodução do som por 
DJs2 interessados em movimentar suas pistas de dança. Cumpre notar que a utilização 

                                                 
1 Esta pesquisa é o desdobramento de meu doutorado (Ferreira 2006a) e já vem tendo seus resultados 

gradualmente divulgados em apresentações convidadas (e.g.: Ferreira 2006b e 2007b) e em artigos 
especializados (cf. Ferreira 2007a, 2008a e 2008b). 

2 "DJ" é a abreviação de disc jockey, termo usado pela primeira vez em 1941 para designar o "condutor dos 
discos" (cf. Brewster e Broughton 2000:27). Como atestam as duas entradas que o verbete "DJ" mereceu 
no The New Grove Dictionary of Music and Musicians, existem dois usos distintos para o termo: de um 
lado, os DJs de rádio, que desde os anos 50 "tocam e ajudam a selecionar os sucessos populares do dia" e 
que atualmente têm a companhia dos apresentadores de videoclipes na TV (cf. Buckley 2001); do outro 
lado, os DJs que, a partir do final dos anos 70, "criam música contínua para a dança através da 
manipulação de faixas pré-gravadas pela mixagem e sobreposição" e que ganharam fama internacional a 
partir dos anos 90 (cf. Peel 2001). Os dois tipos de DJ freqüentemente se misturam, mas a função de 
cada um é nitidamente distinta: sucesso comercial de um lado, eficácia sonoro-motora do outro. A 
definição de DJ adotada aqui é a segunda, preocupada sobretudo com a sua relação com a dança. 
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dada pelos DJs a essas técnicas e tecnologias conduziu, sobretudo, a uma 
transformação na relação do DJ com seu principal material de trabalho, os registros 
sonoros e as máquinas que os reproduziam: de mero reprodutor de registros sonoros, 
intervindo apenas na seleção musical, ele passa a ser um modulador da própria 
reprodução, intervindo também nas dinâmicas de intensidade, velocidade e freqüência 
dos registros. É precisamente essa mudança que define a gênese histórica da MEP 
como o início de uma coevolução de sons tecnicamente reprodutíveis e de movimentos 
coletivos de dança.3  

Uma vez definido o objeto em termos operatórios (música eletrônica feita para 
dançar), procuro acessar a imanência de seu funcionamento – i.e., investigar os 
parâmetros, tendências e limiares que lhe dão consistência enquanto uma realidade 
comum a certos sons e certos movimentos – e formulá-lo em termos sociológicos – o 
que implicará em não inserir a MEP numa sociedade já dada mas sim em fazer da MEP 
um possível foco irradiador de coletividades historicamente ligadas a técnicas e 
tecnologias que só se disseminaram entre DJs a partir de meados da década de 1970.  
 
Parâmetros 
Partindo de uma definição funcional da MEP como "música eletrônica feita para 
dançar", verifica-se que é possível obter bastante informação sobre a relação som-
movimento por meio do acompanhamento da variação de três parâmetros sonoros 
facilmente determináveis por registros automáticos de (cf. Figuras 1 e 2): 
 

• Intensidade sonora: registrada em decibéis (dB) 
• Velocidade métrica: registrada em batidas por minuto (BPM) 
• Freqüência sonora: registrada em hertz (Hz) 

 
Boa parte do trabalho de um DJ de MEP consiste de fato em controlar as intensidades e 
freqüências sonoras e as velocidades métricas de acordo com sua pista de dança. Em 
festas, tais parâmetros são controlados em tempo real pelo DJ normalmente através 
dos seguintes controles (ver Figuras 3 e 4):  
 

• o fader, que controla a intensidade sonora  
• o pitch, que controla a velocidade métrica 
• os recursos de equalização do mixer, que controlam as freqüências sonoras 

 
Fora das festas, durante o processo de produção das músicas que serão nelas tocadas, 
os mesmos parâmetros são manipulados de maneira controlada pelo DJ-produtor para 
cada elemento da música através de dispositivos técnicos variados, como 
sintetizadores, máquinas reprodutoras e amplificadoras de som, técnicas e tecnologias 
de edição etc. Evidentemente, outros parâmetros poderiam ser adotados para o estudo 
da MEP, assim como outras abordagens que não partam do estabelecimento de 
parâmetros de análise. No entanto, da perspectiva da teoria aqui abordada, os três 
parâmetros acima apresentados não apenas permitem uma avaliação precisa da 
dinâmica de funcionamento da MEP como o fazem de maneira particularmente eficaz.  
 
Tendências 
O estabelecimento dos parâmetros de análise é um procedimento em grande parte 
intuitivo e contingente, já o acompanhamento de suas variações e tendências, pode ser 
considerado um trabalho predominantemente automático e determinado. Em outras 
palavras, a adoção dos parâmetros "intensidade sonora", "velocidade métrica" e 
"freqüência sonora" é uma opção metodológica entre outras possíveis (determinada 
tanto pelas características do objeto quanto pelas preferências do pesquisador), mas os 

                                                 
3 A "coletividade" como unidade de análise – em oposição ao "indivíduo" ou aos "casais" – já foi proposta 

por Taylor (1980:77) em seu estudo das danças de discoteca norueguesas do final dos anos 70.  
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valores particulares de cada variação empírica dessas variáveis, uma vez adotadas, 
devem ser os únicos possíveis em cada caso (determinados pelos instrumentos e 
técnicas usados para mensurá-lo), assim como as tendências deles derivadas. Assim, se 
num primeiro momento tratava-se de detectar os parâmetros efetivamente relevantes 
para o funcionamento da MEP, agora trata-se de acompanhar suas variações e detectar 
suas tendências em casos empíricos.  

Pesquisas indicam que, no tocante aos três parâmetros aqui apresentados, a 
MEP se caracteriza:  
 

• pelo uso de intensidades sonoras entre 90 e 130dB, sendo que a tendência 
dominante em festas é um aumento lento e gradual da intensidade geral até os 
120dB seguido de oscilações em torno deste último valor (cf. Todd e Cody 2000; 
Bray et al. 2004) 

 
• pelo uso de velocidades métricas entre 100 e 150BPM,4 sendo que a 

tendência dominante em festas é o aumento lento e gradual da velocidade e a 
manutenção de uma mesma velocidade durante longos períodos de tempo com 
pequenas variações (normalmente imperceptíveis) de 2BPM para cima ou para 
baixo (cf. Tagg 1994; Fritz 1999; Van Noorden e Moelants 1999) 

 
• por uma concentração das maiores freqüências sonoras na faixa de 

freqüências abaixo de 250Hz (cf. Willmot 1999, Todd e Cody 2000), sendo que 
a tendência dominante de atividade nessa faixa de freqüências é a presença 
constante de sons de alta intensidade interrompida periodicamente por curtos 
períodos de supressão ou enfraquecimento desses sons (cf. Figura 2)  

 
Evidentemente, cada um desses limiares varia constantemente na prática, seja na 
história da MEP, seja ao longo de uma festa, seja ao longo da apresentação de um DJ, 
seja ao longo de uma música, seja entre músicas, festas ou gêneros musicais diferentes. 
O importante é notar que essa variação se dá dentro de limites bem definidos e revela 
algumas tendências da relação tecnicamente mediada entre som e movimento, 
mostrando-se uma via de acesso privilegiada ao seu plano de imanência.  
 
Limiares 
Uma vez definidos os parâmetros de análise e obtidos os valores de suas variações, 
torna-se possível o estabelecimento de limiares para o seu funcionamento, i.e., de 
valores-limite para a sua eficácia sonoro-motora. Assim, sabemos, por exemplo, que a 
intensidade sonora de 90dB e a velocidade métrica de 100BPM são limiares de 
funcionamento da MEP – i.e., abaixo desses valores ela não funciona –, e que sons com 
freqüências sonoras abaixo de 250Hz, quando devidamente amplificados, afetam por 
ressonância tecidos, cavidades e estruturas do corpo (cf. Griffin 1990; Leventhall 
2003), um efeito bastante presente na MEP. Tais limiares, derivados dos parâmetros já 
estabelecidos, remetem a estados definidos do funcionamento da MEP em momentos 
particulares. Assim, a cada instante cada um dos parâmetros indicará um valor 
particular e seguirá mais ou menos proximamente a tendência dominante. Entretanto, 
uma parte importante do funcionamento da MEP fica de fora quando consideramos 
apenas os três parâmetros da intensidade sonora, da freqüência sonora e da velocidade 
métrica: o ritmo.  
  Duas características rítmicas do funcionamento da MEP se destacam aqui para 
a análise:  
 

                                                 
4 Tais valores correspondem apenas aos estilos de MEP baseados no uso do pulso constante em todos os 

tempos do compasso (e.g.: House, Techno, Trance etc.). Estilos de MEP baseados no uso de batidas 
quebradas (e.g.: Funk, Hip-Hop, Drum'n'Bass etc.) tendem a privilegiar outras velocidades e não serão 
abordados aqui. Velogramas de duas festas de Hard Techno podem ser vistos na Figura 1. 
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• a organização da música em blocos métricos e seqüenciais de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 
64 e 128 pulsos 

 
• a fundamentação estrutural global em seqüências mais ou menos longas de 

repetições (geralmente de 64 ou 128 pulsos) interrompidas a cada dois ou três 
minutos por trechos mais curtos de diferenciações e transições (os breaks,5 
geralmente durando 32 ou 64 pulsos) 

 
Trata-se, poderíamos dizer, de soluções formais elaboradas ao longo da evolução 
histórica da síntese e recombinação de registros sonoros em função da dança. Assim, no 
decorrer de uma MEP de pulso constante, percebe-se facilmente a ocorrência de blocos 
de repetição de 1, 2, 4, 8 ou 16 pulsos, de pequenas variações a cada, 16 ou 32 pulsos – 
entre as quais se destacam pequenos descompassos rítmicos, normalmente referidos 
como groove (cf. Keil 1995, Valsomis 2001), que propiciam a exploração do ambiente 
sonoro pelo movimento –, assim como de grandes variações a intervalos superiores a 
128 pulsos – entre as quais se destaca o break, caracterizado geralmente por uma 
súbita supressão dos pulsos métricos mais fortes e das freqüências graves (abaixo de 
250Hz), seguido de uma variação extremamente dinamogênica de padrões rítmicos (cf. 
Figura 2). Se considerarmos cada variação como um limiar rítmico-temporal, então 
passagens musicais de até 8 pulsos geralmente não apresentam limiares internos 
relevantes, e a ocorrência de limiares na MEP geralmente segue a progressão 
geométrica 8, 16, 32, 64, 128 etc, o limiar crescendo em relevância à medida que cresce 
o número de pulsos que separa a sua ocorrência periódica. 
 A principal mudança de estado indicada por todos esses limiares é aquela que 
distingue a dança da indiferença ao som: quando movimentos corporais na pista de 
dança passam de um estado disperso e indiferente ao som que sai dos alto-falantes para 
um estado de sinergia e correspondência intensa com ele. É o conjunto dos limiares – 
tanto os parâmetros de intensidade, velocidade e freqüência quanto as dinâmicas 
rítmicas – que estabelece as condições mínimas para a atualização da relação som-
movimento na pista de dança. 
 
A MEP como sociedade 
A pesquisa de que trata esta apresentação tem como objetivo fundamentar e formalizar 
esta descrição puramente operatória da MEP, oferecendo uma visão ao mesmo tempo 
abstrata e precisa de um processo social concreto. No entanto, diante de uma tal 
proposta, cientistas sociais perguntam, incrédulos: onde estão as pessoas, os 
indivíduos, os grupos sociais, as culturas, enfim, a sociedade?; onde estão as relações de 
poder, os conflitos, as disputas, as negociações, enfim, a política? Assim, a opção por 
não tomar as relações entre pessoas ou entre grupos sociais já constituídos como ponto 
de partida, mas sim o processo histórico de convergência entre sons tecnicamente 
reprodutíveis e os movimentos coletivos da dança, sugere para muitos uma eliminação 
dos conflitos e das relações de poder envolvidas, numa espécie de despolitização da 
análise. Mas por que a pressa em preencher as lacunas de nosso conhecimento sobre 
uma relação ainda em gestação com relações de poder entre termos já pressupostos? 
 A questão é: como pensar a MEP em sua novidade radical, procurando em seu 
estado atual os germes de socialidades ainda desconhecidas e em gestação, em lugar de 
pensá-la à luz daquilo que já se sabe sobre música, dança, sociedade etc? A perspectiva 
analítica aqui adotada, composta pelos três passos da (1) definição de parâmetros, da 

                                                 
5 O termo break começou a ser usado na década de 1920 para designar os solos de percussão e de bateria 

nos discos de Jazz e é até hoje usado com o mesmo sentido nos mais diversos estilos musicais. Esse tipo 
de break é a origem das passagens rítmicas conhecidas como breakbeats, que são a base dos estilos de 
MEP de batida quebrada. Desde a segunda metade da década de 1970, no entanto, o termo break passou 
a designar também as quebras rítmicas de músicas de pulso constante, e é nesse sentido que o termo é 
usado aqui. Os dois sentidos não se excluem totalmente, mas diferem em muitos aspectos (cf. Shapiro e 
Lee 2000:217). 
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(2) busca de tendências e da (3) localização de limiares, foi fortemente inspirada 
naquilo que Gilles Deleuze (1992:627) chamou de "etologia" – "o estudo das relações de 
velocidades, de capacidades de afecção (afetar e ser afetado) que caracterizam cada 
coisa" –, fazendo referência, entre outros, aos estudos de Jakob Von Uexküll (2001).6 
Segundo Deleuze (1992:627), "ninguém sabe antecipadamente os afetos de que se é 
capaz [...], o que um corpo ou mente pode fazer em dado encontro, arranjo ou 
combinação [...]; trata-se de uma demorada experimentação, exigindo duradoura 
prudência, uma sabedoria espinosiana que implica na construção de um plano de 
imanência ou de consistência". 

O que pode um corpo? Questão que coloca imediatamente a relação entre 
"corpo" e "poder", recusando-se a aceitar qualquer concepção apriorística das 
possibilidades do corpo e indo em busca de uma averiguação radicalmente empírica 
destas possibilidades. O objeto desta etologia deleuziana pode ser "um animal, um 
corpo sonoro, uma mente ou uma idéia; pode ser um corpo lingüístico, um corpo social, 
uma coletividade" (Deleuze 1992:629). Assim, não apenas os corpos são 
multiplicidades de velocidades e afectos, mas também as coletividades são corpos 
igualmente impossíveis de se definir antes de uma cuidadosa experimentação. Os 
"diferentes tipos de socialidades" também são incluídos, portanto, nesta concepção 
deleuzeana de etologia, através da investigação de "como os indivíduos entram em 
composição uns com os outros para formar um indivíduo maior, ad infinitum", de 
"como pode um ser tomar outro ser em seu mundo preservando ou respeitando suas 
próprias relações e seu próprio mundo" (cf. Deleuze 1992:628).  
 Enfim, proponho aqui uma alternativa às perspectivas que reduzem a MEP a 
pressupostos herdados que muitas vezes não lhe correspondem. Esta alternativa é 
baseada na determinação dos parâmetros, tendências e limiares efetivamente 
relevantes para o seu funcionamento e resulta na construção de um perfil totalmente 
abstrato deste processo social concreto e histórico. Um perfil que possibilitará uma 
compreensão ativa da MEP da perspectiva de quem efetivamente embarca em seu 
movimento, e não da perspectiva de quem a confunde com suas representações 
defasadas. Em lugar de tomar processos sociais conhecidos como ponto de partida para 
conhecer um processo social ainda desconhecido, torna-se então possível observar a 
variação de parâmetros especialmente sensíveis a certos processos ainda desconhecidos 
e assim conhecer suas tendências e seus limiares.  

                                                 
6 Este mesmo conceito sociologicamente relevante de etologia foi empregado por Deleuze e Félix Guattari 

no quarto volume de Mil Platôs (1995-7), e também por Guattari em O Inconsciente Maquínico (1988). 
Sobre a relação da obra de Deleuze e Guattari com as Ciências Sociais, cf. Lingis (1994), Bogard (1998), 
Donzelot (2001) e Viveiros de Castro (2007). Os escritos de Bruno Latour (1994, 2000, 2005a, 2005b) 
vêm demonstrando a importância mais geral das questões aqui levantadas, que encontram ressonância 
na sociologia seminal de Gabriel Tarde (2003, s.d.). 
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Figuras 

Figura 1 – Velogramas de festas. Gráficos de variação de velocidade métrica correspondendo a duas festas Techno 
pesquisadas em Campinas (SP) em 2003 (identificadas nos gráficos). As informações foram obtidas através de contagens a 
intervalos de aproximadamente 30 minutos para o gráfico (1) e 4 minutos para o gráfico (2). As contagens foram iniciadas no 
início de ambas as festas e interrompidas antes de seus términos, após aproximadamente 6 horas e meia em (1) e 7 horas e 
meia em (2). O valor obtido em cada contagem corresponde a um recorte arbitrário da variação efetiva, que também pode ser 
representada pela linha contínua (que indica a variação média de velocidade) ou pela linha pontilhada (que indica a tendência 
derivada dos valores obtidos). Além da tendência geral à aceleração, observa-se em ambas as festas uma mesma dinâmica de 
variação de velocidade, com momentos de aceleração intercalados por momentos de estabilidade. É importante notar que uma 
festa é normalmente sonorizada por mais de um DJ. Em (1), o DJ Kleber Nisek tocou da primeira até a quarta contagem 
(sendo responsável pela aceleração inicial de 140 para 147BPM), o DJ Eto tocou da quarta à oitava contagem (sendo 
responsável pelo período de estabilidade em torno de 147BPM) e o DJ Dave the Drummer tocou da oitava contagem em diante 
(sendo responsável pela segunda aceleração da festa de 147 para 152BPM). Em (2), o DJ Ivan Griggio tocou nas primeiras 16 
contagens (sendo responsável pela aceleração inicial de 137 para 140BPM), o DJ França tocou da contagem 16 à 36 (mantendo 
uma certa estabilidade na velocidade entre 141 e 142BPM), o DJ Camilo Rocha tocou da contagem 36 à 56 (promovendo uma 
curta queda brusca da velocidade, mas mantendo-a nos 141BPM), o DJ Lukas tocou da contagem 56 à 86 (sendo responsável 
pela segunda aceleração da festa, indo de 142 para 150BPM) e a dupla de DJs Pet Duo tocou da contagem 86 em diante (sendo 
responsável pelo segundo momento de estabilidade da festa em torno de 149BPM). 
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Figura 2 – Sonogramas e espectrogramas. Temos aqui as seguintes representações gráficas da música "Re/Pe (2 Freaks' 
TB & Tamborim Remix)" (Otto. Changez Tout: Samba pra Burro Dissecado. CD2, faixa 5. São Paulo: Trama, 2000): (1) um 
sonograma da música inteira; (2) um sonograma de um trecho de aproximadamente 35 segundos (ampliação A) 
correspondendo ao seu break; (3) um espectrograma do mesmo trecho representado pelo segundo sonograma exibindo as 
freqüências de 500Hz a 20kHz; e (4) um espectrograma do mesmo trecho representado pelo segundo sonograma exibindo as 
freqüências de 0 a 500Hz. Além da troca, visível em (2), do pulso constante da música por padrões rítmicos mais sincopados, 
observa-se em (1) uma intensidade sonora geral muito menor do que a do resto da música (o break é um dos poucos exemplos 
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de dinâmica de intensidade no Techno). Um dos principais motivos para essa diminuição geral da intensidade é a supressão 
temporária dos sons mais graves, sempre os mais intensos – observa-se em (4) a supressão temporária dos sons mais intensos 
que ocorrem entre 30 e 200Hz (os bumbos). Observa-se em (2) que há um gradual aumento de intensidade geral até o 
retorno do bumbo, que em (3) se revela na forma de uma gradual ocupação das faixas média e aguda do espectro. 

 

Figura 3 – Mixer Numark DM1050: O mixer, junto com os toca-discos, é a máquina mais intimamente controlada pelo 
DJ em suas apresentações. Ele fica normalmente situado entre os dois toca-discos, logo diante do DJ. A função mais elementar 
do mixer é permitir ao DJ misturar e equalizar de maneira controlada dois sinais sonoros diferentes. Outra função igualmente 
importante do mixer é aquilo que o DJ nova-iorquino Grandmaster Flash chamou de "Peek-a-Boo System" (cf. Brewster e 
Broughton 2000:215), que permite o monitoramento privado dos sinais sonoros pelo DJ (em fones de ouvido). No mixer da 
figura, são facilmente visíveis os controles de intensidade sonora – os três botões retangulares deslizantes (faders) situados na 
parte preta do painel, os dois verticais controlando a intensidade sonora de cada um dos canais e o horizontal controlando a 
intensidade relativa de cada um dos canais no sinal sonoro resultante ("CH 1" e "CH 2") – e de freqüência sonora – os três 
botões redondos giratórios alinhados logo acima de cada um dos faders verticais, aqui rotulados como "BASS" (controle das 
freqüências graves), "MID" (controle das freqüências médias) e "TREBLE" (controle das freqüências agudas). 
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Figura 4 – Toca-discos Technics SL-1200 MK2: Lançado em 1979, este modelo logo se tornou, nas palavras de Simon 
Reynolds (1999:271), o "toca-discos de preferência do DJ profissional", em grande parte devido ao seu controle de velocidades 
(pitch) e ao seu alto torque, duas exigências para que os DJs pudessem sincronizar precisamente dois discos diferentes e 
manipulá-los livremente com as mãos. O controle de velocidade (pitch) é facilmente visível na região inferior direita do painel. 
Trata-se de um botão retangular deslizante que permite ao DJ aumentar ou diminuir a velocidade de rotação do prato do toca-
discos (e portanto a velocidade métrica da música gravada no disco que estiver sendo reproduzido) em 8 por cento (para mais 
ou para menos).  
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