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IDEIAS, PESSOAS, FATOS
E TENDÊNCIAS DO MUNDO

T FELIPE PONTES

ELE INSPIROU A CRIAÇÃO DO JOGO
GUITAR HERO E FOI UM DOS PRIMEIROS A
MESCLAR MÚSICA E TECNOLOGIA. AGORA,
O MAESTRO E INVENTOR TOD MACHOVER
ACABA DE LANÇAR A PRIMEIRA ÓPERA
COM ROBÔS DA HISTÓRIA

T
MAESTRO
NERD: o músico
americano Tod
Machover, 56 anos,
em seu laboratório
no MIT
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od Machover passou boa parte de sua adolescência frustrado. Ele estudava
teoria musical, tocava piano e violoncelo, mas não conseguia compor as
melodias da maneira que imaginava. “Eu tinha várias ideias na cabeça, me
empolgava, e logo descobria que não existia um meio de fazer a música que
eu queria com os instrumentos disponíveis na época”, diz. Era tudo uma
questão de tempo: no início da década de 60, a tecnologia que Machover
imaginava precisar sequer existia. O avanço tecnológico que veio depois,
no entanto, pôs um fim às suas frustrações. Hoje, aos 56 anos, esse professor de música e
mídia no MIT (Massachusetts Institute of Technology) e na Academia Real de Música de
Londres já desenvolveu e inventou instrumentos tecnológicos e softwares que permitem
a crianças comporem suas próprias sinfonias. Agora, ele acaba de inventar a primeira
ópera do mundo em que robôs interagem com cantores de carne e osso. Death and the
Powers estreou em setembro passado em Monte Carlo, no principado de Mônaco, e tem
como personagem principal Simon, um milionário que transfere sua consciência para
os objetos de uma sala pouco antes de morrer. Dos bastidores, então, sensores ligados à
voz e aos músculos do barítono que faz o papel de Simon transmitem informações para
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ELES
ATUAM: o cantor
principal da peça
é cercado por três
robôs durante a
primeira cena

Assista ao vídeo
da ópera com robôs em
galileu.globo.com ou
fotografe com o celular
o código acima

um software, que passa a coordenar os movimentos
do palco e dos objetos em cena. Todo o cenário e as
luzes se mexem por conta dessas vibrações durante
a apresentação (veja quadro), em que nove robôs de
até dois metros de altura interagem com os cantores.
Esses, por sua vez, podem alterar os sons tocados
pela orquestra em tempo real. “Eu sou como o James
Cameron e essa é o Avatar das óperas”, diz Machover,
em tom de brincadeira. “É uma das mais brilhantes e
inteligentes entre as novas óperas americanas. Sem
monotonia e com todas as notas no lugar exato”,
disse o crítico Andrew Porter, da revista Opera Magazine, do Reino Unido, um dos mais respeitados
dessa área.
A mistura de música e tecnologia começou quando
Machover criou um sistema caseiro de amplificação
para seu violoncelo e, assim, passou a tocar rock com
amigos da escola. Nos 40 anos que seguiram, esse
inventor e compositor escreveu seis óperas, criou instrumentos para melhorar o desempenho de artistas
virtuosos e, por todo o seu trabalho de músico tecnológico, foi chamado pelo jornal Los Angeles Times como
“o compositor mais conectado da América”. Raymond
Kurzweil, futurólogo, inventor e empreendedor, que
dá seu nome aos famosos teclados Kurzweil, chegou
a apontar Machover como a única pessoa em todo o
mundo a contribuir para a tecnologia musical e para
a música em si com a mesma qualidade.
Nascido em Nova York, Machover cresceu em um
lar que misturava seus dois elementos de trabalho.
O pai, engenheiro, foi um dos pioneiros no campo de
computação gráfica na década de 50; já a mãe era uma
pianista formada na conceituada escola de música
Juilliard. Desde criança, costumava assisti-la tocar
em seus dois pianos de cauda Steinway “que ainda
estão lá na sala de casa”, afirma. No começo dos anos
70, Machover seguiu os passos da mãe e se formou na
Juilliard, onde também fez seu mestrado. “Lá dentro,
eu era o único a me interessar nas possibilidades de
se usar um software para modular os sons”, diz. Pouco tempo depois de começar seu doutorado, recebeu
um convite para trabalhar no Instituto de Pesquisa e
Coordenação Acústica/Musical, em Paris. O plano era
ficar somente um ano, mas Machover acabou passando sete temporadas na França. “Tudo floresceu: fui o
primeiro compositor a trabalhar com sintetizadores
digitais que funcionavam em tempo real.”
Quando foi criado o laboratório de mídia do MIT,
em 1985, Machover, mais uma vez, estava lá. Foi nesse
ambiente que concebeu os primeiros projetos de hiperinstrumentos, sistemas que usam sensores ligados
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INSTRUMENTÃO:

Gogó engrenado

o candelabro tem
cordas que são

Os detalhes do maquinário
desenvolvido por Tod Machover e
seus alunos no MIT para a ópera
Death and the Powers

tocadas pela atriz
numa cena

VOZ PRINCIPAL O protagonista, Simon Powers, sai do
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a aparelhos musicais como violinos e violoncelos e
aos dedos e braços dos músicos para monitorar seus
movimentos e enviar a informação a um software, que
complementa o que é tocado na hora. No experimento
mais recente, em 2005, desenvolveu um piano que
analisa as notas tocadas e responde simultaneamente
com acordes complementares ou cria uma outra base
musical. As criações de Machover já foram usadas por
Prince, Peter Gabriel e o violoncelista Yo-Yo Ma, considerado um dos melhores da história. Foram esses
hiperinstrumentos que inspiraram dois ex-alunos de
Machover na década de 90, Alex Rigopulos e Eran
Egozy, a criarem os games Guitar Hero e Rock Band,
fenômenos da cultura pop, por meio de sua companhia
de games Harmonix.
Quando as filhas do maestro, hoje adolescentes,
eram pequenas, Machover procurou professores de
música para as duas, mas acabou decepcionado com
os métodos de ensino. Resolveu, então, focar suas
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criações na iniciação infantil. Liderou o projeto Toy
Symphony (Sinfonia de Brinquedo, em inglês) e desenvolveu no MIT brinquedos musicais pedagógicos. O programa incluiu a distribuição de aparelhos
para escolas na Alemanha, Reino Unido e Japão se
apresentarem com sinfônicas. Outra inovação foi o
software Hyperscore, com o qual os pequenos podem
criar uma peça musical enquanto desenham linhas
na tela (o download custa US$ 74 no site hyperscore.
com). Hoje, o Hyperscore é também usado para que
pacientes com paralisia cerebral e esquizofrenia possam compor sinfonias.
Aos críticos que defendem que música não deve ser
feita por leigos, Machover responde: “Devemos misturar democracia com técnica. O perigo é quando nos
preocupamos tanto em treinar que viramos atletas em
vez de artistas”, diz, enquanto dá a entender que não
vai desistir de sua missão de democratização musical
com a ajuda de gadgets, softwares e videogames.
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